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Andhra Sahityamulo Harischandropakhy
ane 

By Dr. Vasa Prabhavati 

(వథభయ యు టోలు యార్చు 198.2 

నుర్వు హక్కులు (గం భకి
ర్త లిం 

యూ ల్యయు యౌ, 65/- CU 

(వతులకు = 

బు. యం ఎగ్. (వకావ్, 

జానూ నిలయం, 

11/2 ఆర్. టి. యునినివల్ శాలరీ, 

యులక్ మేడ, హైదరాబాదు 5
00 036, 

యు (దరి వి 
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భళి (క రం 
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నలో జ డా॥ జటావల్దభుల సత్యన్నారాయుణగారికి 

వాం నతీయణు, అదర్భ గృహింభి 

శ్రీమతి జటావల్లభుల సూర్యమణిగారికి 
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ఆచార్య తూనూటి దొణప్ప 
ఉసాధ్యకులు 

తెలుగు విశ్వ విద్యాలయం 

ఆం|ధ(వదేశ్. 

_-తూవమాటి దొణప్పు 

వైదిక వోజ్మయంలోను, లౌకిక వాజ్మయంలోను విశేష (ప్రచార 

(పళ్లస్తులు పొందిన పురా భారత గాధాచ్యకంలో హరిశ్చందోపాఖ్యానం ఒకటి. 
పౌర జానషదులు ఈ ఇరు వర్గాలలోను ఊరూరా, వాడవాడలా రోళ్ళారో కళ్ళా 

వ్యాప్తిగల ఆఖ్యాసమిద్. వేద హరిళ్చంవంలోను, కావ్య హరిళ్చంద్రంలోను 
ఇంచుమించుగా ఇతివృత్త 0 ఒక్కటే! అందునా ఇందునా ' కథానాయకుడూ 
ఒక్క డేకి ఐనా, వేద హరిశ్చంరదునకూ, కావ్య హ్లరిశ్చందునక్తూ సత్య 
వాక్సరిపాలనంల్లో అజగజారతరం ఉంది, ఒకరు. ఆబద్దాఐఫ్ఫ ట్ట; ఒక్షోరు 
సుబద్ధాల దిట్ట. 

వభాష కానివ్వండి, దేశభాషలు కానివ్వండి కవులకూ, కథాకారు 

లకూ, తక్కిన కళాకారులకూ కావ్య హరిళ్చం[దమే కథావస్తువు. కొవ్య 

నాయకపర మైన కర వ పొలనంకోని కలోరదీక్ల్ష ఆర్షధర్మ నిర్వహణోత్సుకు 

లైన ఆయాశిల్పులను 'అమితంగా ఆకర్షించినందుపల్లనే కాబోలు కథావన్లు 

స్వీకారంలో ఈ రీతి ఎంపిక జరిగిన ట్లు ఊహించవచ్చు. 

దేశ భాషా సాహిత్యాలలో శిష్ట జనుల కూర్పులోనే రాక జానవదుల తీర్చ 

లోను. ఈ కథకుగల (ప్రాముఖ్యం అంతా ఇంతా అని చెప్పకేము. వి! ష్య, 
నక్ష[తక దిళ్వామిత్ర హరిశ్చం దాది కథాగతపాతల గణ . శీలాల పరిగణన 

అనుదిశ వ్యవహారంలో ఆబాల గోపాలనికి కొట్టినపిండి. “వాడసలే విశ్వా 
మి తుడు, వాొడిక్తోడు వీడక నకత్రకుడు' అన్నది నాగరుల పలుకుబడి. 

“అడి తప్పనివాడు అరిచం ద్రమారాజు-పలికి బొంకనివాడు బల్హాణరాజు" 

అన్నది జానపదుల నుడికారం, 

(వస్తుతం ముదిత రూపాన వెలువడుతున్న ఈ గంథం డా॥ శ్రీమతి 

వాసా పభావతిగారి ఉదాత్త పరిశోధనా సమారాధనకు సుభలంగా ఉస్మానియా 



త 

ఏక్ విధ్యాఅయర వారీనుంచి తెలుగులో పీ, “హెచ్.డి. పట్టరవందిన సీద్దాంత 

బంధం. సృజనాత్మక సాహూ స్రీ నిషేవణంటోనూ, 
విమ” దాత 5 రచనతో 

వై చకణనంలోనూ సమాస మైన శోక ॥ ఆసక్తీ ఉగ SE సంచుల బాట అపుడు, 

ఈ రెండింటా మంచి పేరు పెంప్పులుగల 
విదుషీమణి 2” [పథి ఖభావత్గారు. 

సామ్మగీ సంక లనంలోనూ, చార్మితక సమస్వయంలోనూ, ల. 

విశేషణంలోనూ, సమీ నిర్ణయ (పకటనంలోనూ _పళంసావహమైన డ్భుధ 

పరిశ్రమ రః [ప్రబంధ నిబంధనంలో కన్పిస్తుంది. వివిద యుగాలలో సిరి” గ 
a 

సాహితీ శాఖలలో ఆయా కవివతేంసులు తెలుగులో తీర్చిన హారిళ్చం్యద కథా 

కథనరీతుల సమీచీన సమీష్షణ౦ |ప్రక్భుత రచనకు పరమార్థం, ఇతర ty 

భాషల సోహీతీ సృష్టిలోని సంవాది కథనాల తులశాత్మకానుకీలనం ఈ Ea 

ద్యమంలోని ఒకో విశీష్టత, డాక్టర్ (వభావతిగారి ఇతో జదికో పరిక చనో 

సాధనకు ఇది శుఖాది కాగలదని మూ ero, రచ థఖ్మతికి We హారం ఉన 

ఆభిసందనాలు,ః 

[వభవ్-ఉగోది పర్వడీనం 



-- ఆచార్య ఎం. కులేఖరరావు 
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 

తెలుగు భాగం అధ్యత్త్యులు. 
తేదిః 20-107 

డా॥ వాసా పిభావతిగారు రచించిన “ఆంధ సాహిత్యంలో హగశ్చం చో 

పాఖ్యానము అనే సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని శ౦ద్దగా చదివినాను. ఇటీవల వెలువడిన 

మంచి సిద్ధాంత గ౦ంథాలలో ఇది ఒకటి అనే అభి పాయం నాకు కలిగింది, 

డొ ప౦భావతిగారు ఈ పరిశోధన గ9౦థంలో ఇవ్వరు వంశ ప౦భు 

పెన హరిక్న్చందురిని గురించి సమగ 9౦గా అన్నె విశేషాయ మనకు తెలియ 

చేసినాగ. చాలామందికి నాటకాల్లో, కావ్యాల్లో కనిపించే సత్య హరిశ్చందు? డే 

తెలుసుకొని వేదాల్లోనూ హరిశ్చందో 9)పాఖ్యానం ఉ స్నదని, ఐత రేయ బంహ్మ 

ణం లోని హరిళ్చందు9డు ఆంధు9ల పారిదీన మూఐపురుషునితో సంబంధం 

రలగిన వాడని ఈ గ౦ంథంలో వివరింపబడింది. ఈ విశేషం లోకంలో వెల్పిడి 

రావడానికి ఈ గ9ింభం ఒక సాధనం కావడం హర్షించద గింది. 

ఈ వరిశోధకురాలు జరిహ్మాండ పురాణంలో, భగవత మహాపురాణంలో, 

రామాయణంలో, మార్కండేయ పురాణంలో హరిశ్చందోంపాఖ్యానం ఏవిధంగా 

వర్ణిత మైందో వివరించి చెప్పినారు, ఈ వివరణతో రెపలం కథాంశాలు. చెప్ప 

డ మేకాక అనేక పారిమాణికమైన విశేషాలు ఉల్లేఖించినారుకూడ. వేద పురాణ 

హరిశ్చంద్ర కథలను తులనాత్మకంగా పరిశీలించే సందర్భంలో ఈ పరి 

శోధన పరమ పా9ంమాణిక గా జరిగింది. పురాణ హరిళ్చందుని కథ ధార్మిక 

మైన పోరాటానికి, సత్య వాక్య పరిపాలనా వ్యవస్థకు ఎంతటి గొప్పదనం కలదో 

నిరూపించింది. స్కాంద పురాణంలోని హరిళ్చందుని కన నవ్యతను కలిగి 

నట్టిది. దానిలో వసంత కాలగమన వర్ణనము, విశ్వామితుడు అనేక పన్ని 

మృగ సమూహాలను సృష్టించడం, మాయా మృగస్నృష్టి నూతనంగా చేసిన 

కల్పనములై ఉన్నాయి. 

హరిశ్చంద్రుని కథతోపాటు త్రిళంకుని కథకూడ అనుబంధమై 

ఉండడం గమనించదగిన విషయం. ఇది తెలుగువారు తిరిశంకు స్వర్గంతో 
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కూడ గ: జొంచి దానితో వులడి డే మస MCT LENT “i oe gt he wi స 

శోధ un మన్నె చకూస్చుం పి. 

' a యక్ . W ల భాషలోనేరాద కుత సాహిత్యం గామా ఆంగ హరి = సడ 
చక్రీ 

a9 a ఖో wy A ote తశ కీ 

కావ్యం ర రచించినాడు, ర; ర ణు అత డు Rast భదత. ౫. . పప wT క 

ఈ పరిశోధకురాలు ఈ కన్నణ కావ, (లలోని అని, పింపోలు వివరిం సమే 
hy 7 గ్గ ys ల ww " hwy! 

కాక దానిని తెలుగు కావ్యాలనో రూం గోల్చుడ ఏ is వ శత పా టిమ, 

తార్కాణంగా ఉన్న ది. చందం కుతి దో వాసో సి. లతలు న తంట పోల! 

వంత్య మహిమబే ౫ క DI న్న బె cas a rd th fr ర్లో wi. సయ 
ఖీ 

రామవాంరుని కాప్యుంలో ఊఉ యి, 

డ్ గ 

లుగు సాహిళ్యంలో గౌరన రసంసిన హరిక ధో సా వ్యాపా మః, 

రత తలిసిందే. దేశీషు చ్చందస్కులో ఉం. య. గ్ న య. 

కావ్యం తెలుగువారి మన్నసను (దింప క్రీము ఇ అభ 4 న wpe, 

గగహించి కూలంకషంగా చర్చింటనాగు. ఒయన Wor, why 
* ఆ మన కవితలోని వై suo రసవోషణ Bg, శిల అణగ, గా 

వి షాలు wer చర్చా. mm భగ సద్దాంట హో; సంలో కల్పే లా! "aja ఫర | 

రాఘవాంకు ౪ హరిక్చంటోం పాఖ్యానంలో న సరన మ్మాలుకూసు. ఈ స్తీ (ల 

రాలు చూపించినొాను. 

ఈ సిద్ధాంత గ9ం 470: శంగరలవి, శరా పి రామరాజభూషణుడు, 

మలా రెడ్డి, రాషచ6ద9 5 వి, రామభద9ఏ పి, Com srg డు, గం! నే శశిని వీ 

మొదలై నవారు వ్రాసిన హగశ్చందు9ని కనులు, వొటి పూరా పగాలు 4 రిప్ 
బడినవి. డా॥ పిభావతీ ఏ విగుయుం గ౦హించినా సమగ “గా సర wh టా 
విషయ స్యరూపాన్ని ఆవిష్క. రీంప: ఓసీ సొమర్థ్యం కలిగిన వారు. సభ్య గంధ 

తను, ఉత్తమ శీభాన్ని నిలిపే హరిక స్ హ్రాం తనో చు రకు 

ఎంతయినా "అవసర 0 వున్నది, సౌంఘీక మ్య పస లోళలొపాలు ఉగ ల ధి 

హరి? గ్చందురిడు మ మనకు వేలుగుబవాటను చూపిస్తూనే ఉంటాడు, 

ఈ సిద్దాంత వ్యాసంళో ఉండే కొన్ని విషయాలను మాతరమె 
పస్తావించినాను. హరిశ్చండ9ని కథకు కు సరర్టస్యం ఆనదం; గంథం mite 
ఇటువంటి ఉత్త మగ౦ంథాన్ని తీర్చిదిద్ది, అనేక నూతన విషయాలను + ల్లి 
డించిన డా॥ వాసా ప౦భావతిగారిని అభినందిస్తున్నాను. 



= ౭కి వి, సుబహ్మ౭ణ్యం హైదరాబాదు. 
182-190" 

|పొఫిసర్ & హెడ్, డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు, 

యూనివర్సిటీ ఆఫ హైదరాబాద్, 

హెడరాబాద్_ఏ00 139 

హరిశ్చందం కథా కల్పకవుం 

మన పురాణములలో పిసిద్దమెశ, పిణా హృదయములను ఆకట్టుకొని, 

వివిధ గె హిత? పిక1యలల్ విశషముగా వెబుగొందిన ఉపాఖ్యానములలో 

అధ్య శో ఇ ్గ కన్య ౮, త్న న. 

మొదట 'పేర్కొనవగినది ప రిశ్చందొ 9పాఖ్యానము. సహరిళ్చందో 9౨ పాఖ్యా నము 

బడియున్న ది. అందువలన పేద పురాణ హరిశ్చందోం 

(er) 

పాఖ్యానములు వసిద్దములు. ఈ రెండింటిలో పురాణ హరిశ్చందో9ిపాఖ్యాస 

మున రదిక మైన పరిళ స్తి తోశమునందును , సాహిత్య జగత్తునందును లభించి 
గట. దానికి కారణము పురాణ హరిశృందుని ఆదర్శపాత9 స్వభావము, 

సహృదయమునరు ఆదర్శ పాతిలయందు సహామభూ౨ి కలుగుట సహజము 

మీళరపాతంలయందు సోనభూతి జనించుట నైజము. దుష్ట పాతలయంగదు 

౮ మాత మాపరించియుండుట విదితము. సంతానము పగల మమకారము 
ము. 

శో 
1 జె 

సత్య వాక పాంనము గావించుటయందు నిష్ట పికటింపతేని వేద హరి 

శ్చందు9డు మశ సానుభూఏిని సొందగలడేమో కాని, సహానుభూతిని మ్మాతము 

పొందిలేడు. ఆడినమాటను కష్టము లెన్నినచ్చినను నిలువబెట్టుకొనుటకు 
యత్నించి, భార్యను అమ్ముకొని, పుతురిని కోర్పోయినను కర్తవ్య నిప్తపై, 
సత్యవార్య పాలనపై అచంచల దిఇాసక్తిని ప్రకటించిన పురాణ హారి 

శృందురిడు సహృదయ హృదయ సింహాసనస్థితుడై యున్నాడు. అతడు షట్న క్రో 
వర్తుళలో నొకడుగా ప౦ళస్తిగాంచినాడు; మహాపురుషుల జీవితము కాదర్శ 

ఐిియుడై నిఠిచినాడు, కావ్యకథకు ధీరోదాత్త నాయకుడై వరలినాడు. 



IV 

హరిశ్చోందుని చరితము ఆభ్యానముగాగాక ఉవాఖ్యా ముగా 

కూతమే ప్రసిద్ధి చెందియుండుట గమనింవదగిశ విశ) ము. కొంపముక్ వులు 

కసు కావ్యములరుకూడ “హ హరిగ్చందో 9పాఖ్యానము' అని పేసంచుటల ఆం. సరో 

ముగా కన్పట్టుచుండును. దీనికి కారణమును కొంత గాఫముగా భాపంచినగో 

పై యుండవచ్చునని తోచుచున ర్నది- కొన్ని కథలు తోవంనంపు ఆసక్తితో 

చెప్పుకొని ఆనందించుటకు తోడ్పడును. మరీకొ? ఎ రొథలు ఉపటిశము కొర శి 

ఉదాహరణములుగా నిబందించుట కువయొోగవపడును, హిక్చందురని. రథో 

ఉభయతార కముగా నుద్భవిల్లి స కది, ఆతని వీరసత్యవ 3 నిష్ట ఉపరంద కం 

బె ఉపదేశము వైపుశరే ఒకింత మొగు చూపునట్లు చేసినది. ఉసపొఖు', 

రవ భావసుకూడ ఇట్టిదే. స్వీయప9యోజ! ము సొధించువొనుచు పథాన 

రోసి కార్యసాధ నకు తోడ్పడునది ఉపాఖ్యానము. అంగగాంం ల ఆవి 

రాణింపగల వైనము దానిది. ఉపరంజన శకి జీత గి gop మును పరం డోంచు“, 

కంచె ఉపదే? మహిమచేత ఉపయోగితగము సాధించుట అధికము, ఓఏ 

యందు నైజముగానున్న ఈ లడణమును గుర్తిం పురాణనణతివోస ములు 

హరిశ్చందురిని కథను ఉపాఖ్యానముగా తమయండు నంవదిఠంనొని రాణించి 

నవి. సాహితీ లోకమునందు ఆ కథయొక ఉపొఖ్యాన న్యభాపమే Ce 

మిగిలిపోయినది. ఆ కథను కావ్యముగా హారిసినను © ఉ పాఖ్యాన సభా స 

మునే ఉస్మీలింప జేసినట్టు ప్రయల్నించుటడే కావంములకు కూడ “హారిళ్చల్మటో 

పాభ్యాన'మను శీరికయే యుంచుట పరిపహాటియలు “ది, ఆఖ్యానబ్టునను ఉపా 

ఖా్థనమైనను హరిళ్చందు9ని సత్మనిష్ట ఆదర్శపారియ్ము కోటికొక్కడు ఆగ 
రించుటకు వీలుగా నుండుటచే ఉపదేశ పిధానముగా మిగిలిపోయినది, 

సోదరి డా॥ వాసా పిభావతి “ఆంధ సాహిత్యములో వారిక: 0౧9 

పాఖ్యానములు” అను శీర్షికను గ౦హించుట కూడ అ కథకున్న ఉపాఖ్మాన 
స్వభావము చెప్పకయే చెప్పుచున్నది. వీరి సిద్ధాంత ప్యాసమునం హారి 

శ్చందురిని కథ ఉపాఖ్యా నముగాను, కావ్యేతివృత్త ముగను, బహుసిధ సాహితి, 

పకి9యలలో వ్యాపించిన ప్రసిద్ధ క థావస్తువుగను గల క్భతుంను సమీక్షించిన 

వైఖరి గమనించినచో హారం పాలా కము అనుకి హరిగ్సం 1 

వృతాంతము అసనుదానికి మారుపే భోకమునందు రూకీ చెందినదనుటి 

సత్యము. 
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డా॥ వాసా |ప్రభావతిగారు రచయిత్రిగా, కవయితిిగా, ఆధునికాంధ్ర 

సాహిత్య రంగములో గుర్తింపు పొందియున్నవారు. ఆమె కవితలనేగాక: 

కథలు, నాటకములు, వ్యాసములు మొ॥ సాహిత్య (ప్రకిరియల నెన్నింటినో 

సమర్థవంత ముగా నిర్వహించుచున్నారు. ఆమె ఎంతటి రచమిు(తియో అంతటి 

ఉపాధ్యాయిని కూడ. ఆమెయొద్ద చదివిన విద్యార్థినులెందరో సాహిత్యమునం 

దభిరుచిని. పెంచుకొని పె చదువులు చదివినాగు, ఆమెవలన వారు 

పొందిన (పేరణను, |పోత్సాహముగు అభిమానముతో చెప్పుకొనుచుండుట 

నేనెలుగుదును. అవి యన్నియు నొకయెత్తు, వారి పరిశోధన సిద్దాంత 

(గంథ రచనము ఒకటి మరియొక యెత్తు. 

కొన్ని పరిశోధనల స్వరూప స్యభావములను ఎన్నుకొనిన సమస్కయే 

నిర్దేశించుచుండును. ఒక్కొక్కసారి నిర్ణయించుచుండును. డా॥ వాసా వభా 

వతిగా రెన్నుకొనిన సమస్య నహజముగా వర్ణనాత్మకమయినది. కావున సీ 
వర్గనాత్మక పరిశోధనా వ్యాసమునందు విషయ సేకరణము విరివిగా సాగ 

వలయును వివేచనాత్మక విశేషణ విధానము ననునరించి హరిశ్చంద9 కథా 

వనుకములై న కావ్యములందలి విశేషములను వివరించుట జరుగ వలయును. 

(గంథ శీర్షికయే ఈ మార్గమును చూపించుటచేత డా॥ వాసా [పభావతిగారు 

గంథ |పణాళికను తదనుగుణముగనే నిర్మించుకొనుట యయినది. కన్నడ 

సాహిత్యములోనున్న హరిశ్చందో 9 హాఖ్యా నము లను కూడ చదివి తులనాత్మక 

దృష్టితో తెలుగువానితో పోర్చెడి (పయత్నము (వభావకిగారి పరిశోధన 

దృష్టికి తార్కాణము. ఈ (గంథమును చదివినచో తెలుగులో హరిశ్చంద్ర 

కథ ఎన్ని వ౦కింయల నాశ 9ముంచి ఎంతమంది కవుల రచనల కిలంకార 

[ప్రాయమైనదో వివరముగా తెలుసుకొనవచ్చును. విషయ 'సేశరణమునందు 

డా॥ సభావతిగారు చూపిన [శద్ధ అభిసందనీయము. 

ఒక కథను ఆధారముగా జేసికొని వెలువడిన వివిధ కావ్యములను 

సమీక్షింప వలసివచ్చినపుడు పాటించెడి సామాన్య సూతిములను డా॥ ప్రభా 
వతిగారు నమర్థవంతముగా పాటించినవారు. అయినను వారి దృష్టిలో పధా 

నముగా నిలచినది కథాంగముల విశేషణము, తులనాత్మక పరిశీలనము, ఓ థార్థ 

సార్ధక్య విచారము. సంస్కృత సాహీత్యమునంద లి హరిశ్చం దోపాఖ్యానము 
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అను, (ప్రాచీనాంధ 9 కవుల గర్సింథము లలో కానవచ్చు హరిశ్చుందో 9పాఖ్యా 

నములను తులనాత్మఃముగా పరిశీలించినపుడు అనువాదములో( గానవచ్చు భేద 

సాదృళ్యములను విశేషించి వివరించినారు. గౌరన, శంరరకవి, శరభకవి 

రచించిన కావ్యములలోని స్యతంత9 పితిపత్తిని విశేషించి నిరూపించుట 

ప౦భావతిగారి ప౦జ్ఞకు సాడ్యము. గౌరన, రాఘువాంసల రచనల తులనాత్మక 

పరిశీలనము పంత్యేకముగా పేర్కొనదగినది. ఇట్టి పరిశీలనలో కథాంశ 

విశ్లేషణకు, వివరణకు మాత9మే పథమ తాంబూల ముండుట సహజము. 

డా॥ పిభావతిగారు సహజముగా రచయితు9లు అగుటచే పసుగుదలలేని సరళ 

మయిన వచన రచన తమ వ్యాసమునందు బేఅయించినారు. 

ఈ పరిశోధనలో సాధించిన నవనూతములను ఉపసంవార ఖండము 

నందు సమర్పించి మూడు పుటలలో వ్యాస సంగహమును మొత్తమును 

పఠితకు సమర్పించి తమ రచన శెంతయో సౌలభ్యమును కల్పించిననావు 

ఇక నిప్పటినుండి హరిశ్చంద9క థరు సంబంధించిన ఎట్టి కథాంశ మనను ఓక 

గింథమునందు దొరుకగలదను దైర్యము ఆంధ సహృదయ లోకమునకు 
ఏఠ్పడినది. ఆది డా॥ పిభావతిగారి పియత్న ఫలము; హరిశ్చుంద౦ కథా 

కల్పకము. 

ఇట్టి ఉత్తమ పరిశోధన వ్యాసమునకు ఉస్మానియా. విశ్వవిద్యాలయము 

వారు పిహెచ్. డి. పట్టము నొసగి గౌరవించినారు. ఇది ప్రచురితమైనది 
ఇ(క పాఠకలోకము దీనికి పీశంసోపత9ము లను సమక్పింపగలదు. ఆ బాఓళో 

ఇది ఒక తొలిమాట, 



కృతజ్ఞతలు 

196లో పిహెచ్. డి. పట్టముకొరకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 

నకు సమర్పించిన పరికోధన (గంథమిది. 

హెచ్. డీ. పట్టముకొర కై పరిశోధన చేయివలెనన్న పట్టుదల కలి 

గెంచినవాట్ కీ ర్రి శేషులు 'పాటిబండ ,మాథవశళర్మగారు. 

. ఆంధ సాహిత్యములో “హరిశ్చం దో పాఖ్యానము”అను విషయమును 

సూచించిన వారు కీర్తిశేషులు ఆచార్య దివాకర్ల వెంక టావధానిగారు. 

పరిశోధన వ్యాసమును (వాయుటకు తగిన సూచనలు ఎప్పటిక ప్పుడు 

చేసినవారు బొడ్డపాటి కుటుంబరావుగారు. 

వ్యానము వ్రాయుటకు అపసరమైన (పణాళికకు ఎన్నియో విషయము 

లను తెల్పినవారు డా॥ జి. వి. సుబహ్మణ్యంగారు. 

కన్నడ రాఘవాంకుని హరిశ్చం _దోపాఖ్యానమునుగూర్చి (వాయుటకు 

సహాకరిందినవారు కన్నడ (వాపెసర్ డా॥ రామచం (దరావుగారు అందరికి 

నా పరిశోధనక సహకరించిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయాం ధభాషానిలయం 
(హైదరాబాదు), జనరల్ లైబ్రరీ (ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ), స్రేట్ లై బరీ 

పాదరాబాడ్), గౌతమీ వరిషర్ లై బరీ (రాజమం, డి), అర్. కె. వి, యస్, 
లై [బరీ (మాసు, ఓరియంటల్ మాన్యు స్కిచప్ట్ 'లైబరీ (మదాన్సు, ఓరి 

యంటల్ మాన్యు స్కిాస్ట్ లై (బరీ (మైసూరు), ఇవేకాకుండా, కాకినాడ, వేటపాలెం 

లై[బరీ యాజమాన్యము వారికి నా కృతజ్ఞతలు, 

న్ు. 

అందమైన కవరుపేజీ వేసియిచ్చిన శీలా వ్మీరాజుగారికి, అచ్చుతప్పులు 
లేకుండా సర్వాంగ సుందరముగా తీర్చిదిద్దిన స్నేహలతా ప్రింటర్స్, తీలక్ 

నగర్, హైదరాబాద్ వారికి నా కృతజ్ఞతలు. 
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ఆడిగిన వెంటనే తమ అమూల్యమైన అధి వాయసము అను (వాసియిచ్చిన 

ఆచార్య దోణప్పగారికి, ఆచార్య కులశేఖరరావుగారికి, ఆచార్య వ్ 
సుుబహ్మణ్యంగారికి నా కృతజ్ఞతలు అంద జేస్తున్నాను. 

ఇంకను అనేక విధములుగా సహాయ మొనకించిన సహా దయుంందరికి 
నౌ కృతజ్ఞతలు. 

“హైదరాబాదు నిదేయురాలు, 

20-3-1987 శ్రీవుతి వాసా ; పభావతి 



([వథయ (నకరణయు :- 

సూచిక 

ఉపాఖ్యాన స్వరూప స్వభావములు 1-18 

1. ఉపాఖ్యాన |పాధాన్యము 

2. 

8 

4 

ఉపాఖ్యాన నిర్యచ నములు 

. ఆభ్యాన ఉపాఖ్యానముల తారత్మ్మము 

= మార్క_౦డేయ పురాణమునందలి 

ఉపాఖ్యానముల (పాధాన్యము 

ద్వితీయ (వకరణయు:- 

a నే 

న లు ఓఒశ ఈత 

12, 

మ ఆ ౫ ఈల ౭౯ = ఈ [ఇ 

శె జై శె 353 శ వై 

వేదపురొణ హరిశ్చం|దో పాఖ్యానములు-14.66 

బుగ్వేదము.హరిళ్సందుని ప్రశంస. 

ఐతరేయ _ద్రాహ్మణము-హరిశ్సం దో పాఖ్యానము, 

[దహ్మ పురాణము, హరిశ్చం[ దో పాఖ్యానము. 

భాగవత మహాపురాణము-హరిశ్చుందోపాఖ్యానము, 

మహాభారతము-హరిశ్చం దోపాఖ్యానము. 

రామాయణము=శున శ్మేపోపాభ్యానము. 

మార్కండేయ పురాణము =హరిశ్చం దోపాఖ్యానము. 

వేదపురాణ హరిళ్చందోంపాఖ్యానము-తారత మ్యములు, 

దేవీ భాగవతాంతర్గత హరిశ్చందో9పాఖ్యానము. 

. స్కాందపురాణ తీర్థఖండస్థ హరిళ్చందో9పాఖ్యూనము, 

. తఊిశంకుని పృత్తాంతము, 

ఇశ్యాకు వరిశవర్గనము, 

తృతీయ (వక్రరణయు 2. 

1, 
2, 

హరిశ్చందో 9 పాఖ్యానము _తెలుగుకవుల అనువాదదృష్టీ-67.89 
ఆంధ9 మహాభారత ము-హరిళ్చందు9ని పంసంగము. 
మారన మార్కండేయ పురొణము-హరిళ్చుందో? పాఖ్యా నము, 



లి 

ర్డీ 

రి, 

౫|| 

పోత నభాగ వతము _ హరిశ్చందో )పాఖ్యానము. 

సంస్కృత సాహిత్యము-హరిశ్చందో పాఖ్యాసము. 

కన్న డసాహిత్యము ఎ హరిశ్చందో9 పాఖ్యానము,. 

చతుర (వకరణయు వ్ 
రు 
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( ] వొంంసుళలగం సనం ల తెల్పుచున్నవి. మాక్సిముల్దరును,. సంస్క త వివ సంసులను సన 
యను ra) a ' జు . || iu wen | గ 7 ఖా | 

సుపర్జాది కథల' నాఖ్యానములుగ పేర్కొలనిరి, ఓల్డ్ 2D, we ea Ae 

వారు ఆభఖ్యాన సాహిత్యము వేదకాలమున వెలసినడీయని అధీ డాం” 

పూర్వకాలమునందు “'ఇతిహాస' శ స్టముగరు hs, శం యును 
| pon wo లె | 4 'ఆభ్యాని శబ్దమునకునెట్టి యర్థబేదము లకర వాడుచుంటనవాను, 

పంచలక్షణ సమన్వితమిలై న య్ (అభ్యానమువ తదుపతి పూరా 

ములుగ" వెలసినవని చెప్పనొప్పును. సాహస గాధలను పూర్యరాల క మణ: పట్ర 

ములను తెలుపు కథలు రామాయణ భాొరతాడులయందు అధమము గ 

పేర్కొన బడినవి, రామాయణము ఆభ్యానమని బాలకొండ"” 6 కొంగ మల 

యందు వుటంకింపబడెను, ఇటులనే పంచమనేదకుని బప్పబడు సంస్క తో 
Wy 

14, ఐతరేయము VI.18.10 

15. శతపథ బాహ్మణము XI1.4.3.2 

16. Max Muller-Ancient Sanskrit Literature P.P 37 tf, 
Macdonell and Keith-Vedic Index ఈ. 55, 

17. Forareview of these 80 called Akhyana thaories 
See Keith JRAS 1911 P.P. 979-100; For criticism, 
See Oldenberg's reply JPTS 1910 PP 1-9-15, 

15. ఇతిహాలము (ఇతిహాసము) ఇట్లు జరిగెనని ౧ప ఎటు తి అడగ 

పరంపరోత దేశము 

19. 'సర్గశ్ళో [పతి సర్గళ్ళ పం మనంత రాతిర. వంశ రిక 

చైవ పురాణం పంచ లక్షణమ్” విష్ణు ని.6పరీం మత్యో పురా. wa 

ర్లీ.4_ |బాహ్మవైప డ-ర్వి-ధ-అంక - 14818 

20. ఇజ్వాకుణ మదం తేషం రాం వంకో మహన్మానావి, ॥ బా, 
ర్ స్వర్గ ్లో.8. మహదుత న్న మాఖ్యనాం రామాయ: పత కలం, 
11. స్యక్లో.7. 

ని! పవ మేతత్సు రావ శ్ర త్రమాఖ్యాన్యం భద మస్తువః పవ్యాహరత 

వి స్తంబ్దమ్ బలిం విష్ణో | (పవర్ణతామ్(యుద్దకాండ- 18 1 స్లో 11౪) 



ఉ పాఖ్యాన స్వరూప స్యుభావాలు ర్ 

భారతము కూడా “ఆఖ్యాని పదమును పేర్కొనినది.” ఆఖ్యానముగా పిలువ 

అచీన రామయణము “రథిగా 'పేర్కొాబడినది* వ్ 

“కురు రామకఖాం పుణ్యాం శ్లోక బద్దాఐ మశోరమామ్ి. ఇందుచే “కథి 

కును 'ఆఖ్యాసము” నకు నెట్టి భేదమును అదు, కొని “కల్పితమైనది కథి యని 
అమర కోశమున తెలుపబడినది*. అయినను పె రామాయణకథకును ఈ నిర్వ 

చమ నకు నెట్టి సంబంధమును కానరాదు. 

సంస్కృత భారత మితిహాసమగను పురాణమగను నాఖ్య్యినముగను 
అ జాజి లో 
ఆఎర్కానటననుం భారతనున నన్నయ వ 

“ధర్మత త్రత్వజ్ఞులు ధర్మ శాస్త్రం బని 

యధ్యాత్మ విదులు వేదాంత మనియు 

నీతి విచక్షణుల్ నీతి శాస్త్రం బని 

కవి నృషభులు మహాకావ్య మనియు 

లాషజికులు సర్యలడ్య సం గహ మని 

యెతిహ సికు లితిహాసమనియ 
బరమ పొరాణికుల్ బహుపు రాణస ముచ్చయంబని 

రోనియాడి రని తెలిపెను, పిమ్మట “అమితాభ్యానక శా ఖలంబొలిబి 

మహాభారత పారిజాత మమరు నని పేర్కోనెను.”* 

దీనిని బట్టి ఇతీహాసపురాణ  ఆఖ్యాన పదములుగ నాటి కాలమున 

ఆంత నియతార్డ (పయ క్తములుగాక పర్యాయ పదములుగ వాడ బడెనని 

వివి సాంగోపనిషదాన్ వేదన్ చతురాఖ్యాన పంచమమ్ (మ.భా,వన.ప, 
6447 8. “వేదాళ్ళాఖసన పంచమా” మహాభా. కర్ణ. అధ్యా? 1. 

బట 
28 రామాయణము. బాలకాం. ఇస 86. 1 

విశ ఆమరశోళము, 1.5.7. [పబంద కల్ప నాకథ (గురుబాల _పభోొదిక 

పుట 127 వావిళ్ళ 1958) 
25. ఆం ఖొ ఆదీ అవ లిల్లి! 



అభ్యానము - ఉపాఖ ఖ్యానము:- ఉపి స్థం రోవాభ నం ల Gyms, ట్ 

మెనవిః రెండునువేదకాలమున వెలసినవే, వేదము నందలి Ha, కీ య. ॥ Wr Wi Popo 

ఖు తళ నో 
ఖ్ » » 

శా ర్ * న oy ములునుు బాహ్మణాదులయందు వెలయునప్పటి, కెర్ట ఒదినని. ఒడిని, “న 

వచ్చును. ఆఖ్యానములయందును పురాణాదులయందునుపిలనన చిక్వ కపల్ ల bee 

ఖ్యానములని పిలువబడినవీ, ఈ యాఖ్యానము 3 మరిక మె : Hu pis 
4 

ఖా్యంనములుగ వచ్చుట విశేషము, రొమయణము, Eo dete, 

పాఖ్యానముగ వెలయుట దీనికి నిదర్శనము", ఎనిని NE Ga NT ns 

పరిమాణములో నుపాఖ్యానముల వంటివనియే. చెప్పవర న. కమ విగ్గు 

పరరుటకె నడుమ నెన్నియో యుపొజ' శనములును సంవావములుత లి + 

[పభోధములను వెలయుట వలననే యాఖ',,నము అపో సనమ Th 

విసృతములే సెగడినవి. [పతి [గ రకము రడ నా; నలు అని ధన mI 

బాహుళ్ళ మభిలషితమగుచో సుపాఖ నములగి. eit తివి TY. 
' ' We + 

"పెదలు పేర్కొనిరి 
న్ 

అథ్యానములు మొదట గద్యపద్య మిశీ9తను ౪ Mee we pt 
m | (14 

న... మ TTT Tre ఫటట లట tre ల 

గ ర wip న. నీ Mg at, Pet wy | రిక, మప భాగవతోవన్యాసములు (0) స్వామి వంకర) 
ఖ్యానములు _ అంతరార్థములు, వుట = 79 (18000, పతీ ph br 
కూడ ఆఖ్యానమే, ఎదుట వొరిని సంఖోడి.గ జగనిట్లు నిచ్చి మక 
\ భట 

Pp | | పోయినను ఆ (గ్రంధకర్త అపత్యకము ముగా సడి ఉతోరినంం 
oR 

కొరికి చెప్పుచున్న టై భొవింపనగుస, 1 MrT) ర 
వృత్తము సామాన్యముగా సుడీర్ణ ముగా ! గండు, us పక 

అధిలిషిత మగుచో నుషప్వా నములను a Ted ఇ 

ఆభ్యానము నడచుచుండగా సందర బచితముగాను 
సముద్ఫూతమగును. 

86, స ష్ é wy A" కలో i tr + ' | చంపూకావ్యము గద్యపద్యనయి ఆని మథర్ కొదవ | let | 



(లాం రి 

న నశించినది, Ey షే" వింటల్ స్కి శల (పభ్యృతుఎ 
tk ఖః 

* నాభ్యానము౬ గద్భపద్య మిశితములని సుక్కొనిరి. 

ఆది నుండియు పస్యముతో . పు గద్యము మగ సలయుటబే నట్టి గద్య 

ములగుండి వెలసినదే దే ఆభ్యాయిక యని పప సదురు. చంపువులుగా పెలసినవే 

లో 4 rtp a why. ww, ay 
MW) కి ఓ ళో 1 ఖీ ఖే ఇ ల "ey tik wal) య ఈ 

(2 ॥ 

పురాజిత వాసములయండును. అంగ్యనములయందును నుపాఖ్యానము 3 

కాక చర్మిత, వ్శ “సాంతము, కథ మొదలగు సకల దిన్న చెన్న ర్ు కలస. 

గలోపాః భ్యానము నలుని చరీ (తగహడ విలవటకును, ఇవి యగ యు వేద్ 

రోల “సిద్ధ సిదముట (పటే వీనికి ; Es భద ను అదినియు .. ప్పవచ్యును, రోమా 

యము జంగిలి : ఎష్టుళ్చంగుని కథల రుల! నముగ "ఒరొ, నబడక పోను 

టే Ural నిదర్శనవ స్త 

hy ws tp ఖే త్ శీ శ 

'ఉపాని ఖ్ జనము" (్రహ్యకావ్మ + పదములో సొకటి he (శ్రవ్యకావ్య 

. నములు ఏ కగ్యయిుకొ నిదర నము to qd TONS థను 

“ఉపాసనా ళ్ ని తగ బే ఆర్కా నగు, 

. క | గ 

స్పురాణిత హోగములందలి యుపొ; gre సకిశీరించిననో ఉపా ఖ్య్యూని 
i శ ! WE న ey a3 aa సరూప స్వభావములు స్పష్టముగా. తనియగలవు భాగవతము భక్తీ |పధాస 

Ww hs ul rag 

ము... సప మదవసంబున మరణంలు తప్పదని యజఖజిగిన పరిశ్నీర్ని 

చేయ ము కీ మార్గిపదేళ మందు వర్తింపబడీనడి ఒందలి నవవిధ 
భకీ మార్గముల న ము కిమాగ్గములని బప పదును. se An రాగములు కరిగింది 

Cara a wr ae 7 

ముకీ క భాగపళములో ని త మా chi న కుం 

య పా భ్యాన ములను ఎిలగిందిగస గంత పరిమాణము 

37. According to olden barg's theory the vedic 
Akheyanas were in both verse 3 prose, the form alr 
ons being preserved to us, 

38, Winter Nitz accepts this position and says that when 

these Verse Akhayana were used in introduction or 
conclusion or interinles were added in prose, 

BH. వోని శు రపు సం.కి. పుట, 412 



10 
హరిశ్చం గోపా 3 నము 

తగ్గుటయేగాక _పాశస్త ము కూడ సన్నగ సను. ఓక సండేహనివ్య త 
ట్లో జ్. జో ఆ న్ జి 

యుక్కక్క యుపాఖ్యానము కూర్చ బడును. భొగవతమున టైగా దగిన 

వానిలో ధృువోపాఖ్యాన మొకటి, బాఖుడ్రైన ధ్భువుడు | క్ టే రాగ సంలతో 

మహాజ్ఞానియై విషసాఇాత్కారమును పొందిన విధమందు వర్రింపబడినిది. hess 
గహ ణ్ షః 

జో ay 

లనే ఆయాభ కి బోధక సందర్భములయందు నాయాయయుపా క గైనముల వర్తింప 

బడినవి, 

శక 

మార్కందడేయము నందిలి యుపాఖ్యానములను బరిశీలిం చినటో గంటి, 

భ కికంటబె సందేహనివృత్తియే యెక్కు వగా కనబడుచున్న టి, భారత్ కొప 

యందు జి జై మిన్యాదుల సందేహనివృ శ్రి ష్ ధర్మపరులు. సంసర వశము భో 

నెన్నియో యూపాఖ్యానములను వర్ణించి చెప్పినది. అందు (ట్ “పటే 

సందర్భమున హరిశ్చం్యదోపాఖ్యనము ఇప్పబడినది, ఇందు విళ్వామ్మతుని 5 

గాసినొందిన హరిశ్చం[దుని జూచి జాలిపడిన విశ్యదేవతలు వశ సమ్మ తు” ల్ల 

ముచే పాండవులుగ జన్మించుట [పధానమైన విషయము, దీనిక సంం నీ ష్ 

చేకూర్చుచు హరిశ్చం దోపాఖ్యానము చెప్పబడినది, 

ఖు భి 

ఇటులనే రామాయణమునందు గంగావతరా ప్రా ప్రముక విళ్వామి; తగు 
సందర వశమున ఢ్రీరామునకు వర్ణించి బెప్పి నానిని పసుటవలనే ధనమ 
యశము, ఆయువు, పుతులు, స్వర్గము మొదలగునవి లభిుగుననిన వత 
_పనన్నము కూడ గలుగుననియు చెప్పెను, 

భారతము నందలి యువాఖ్యానములలో నలళపంతలబ, 7 సొన్సి శీ wt 
యుపాథ్యానములు మిక్కిలి (పాధాన్యము వహించినవి. జు ములో సీకి పోయు 
యర; ణ్యవాసము చేయచున్న ధర్మజుడు టి వ్రవాడిశ్య Gis ర్రైనీ Mow సుడి 

రాజ్యమును బంధువులను విడిచి విపినములలో సిడుమలు అకక neh 8 

గలరాయని యడుగనామహారి రీ నలచరి తము జెప్పెను, | క 
మాడి సర్వమును గోల్పోయి' యొక్కరు డే యరణ్యమం 
విధము దెలిపి యతనికంటె దేవసములై న యనుణాలతో ప్ ట్లో 
బుద్ధీచే నారణ్యవాసము చేయుచున్న నివే ధన్యుడన pe బువా తు 
జుని మనోతాప మడగించెను. “ 
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తదుపరి ధర్మజుడు. పుణ్యసతీ చ చరితము విన కేతుకగలదని తెలుప 

వాచి 'గాంతయుడు ధిర్మసానకు సొ 'వ్యిత్యు పొటఖ" ర్నము బప్పుచు పాతి వత్య బెల 

నును సావ్మితి య యముని నెదీరించి సత్యవంతుని (పాణములను గాపాడికొనిన 

విషము. తేలిపును. ఈ రీతిగా నెన్నిజహా ముఖ్యవిషయసులు ఈ యుపా 

మ గనములయందు ఎజుపబడీనవి. 

మె ఉపా గనములను జరిశీలింళ టవలన (ప్రయా సును జు దీని 
(| 

కంది DE పంప వచ్చునని థో / న్న దివ 

1, గ్లో శి రస పధాన నములు, 

చోధకములు. 

ఫ్ చేదాంతార్థ ప్రతిహాదళము... 

శీ స “పీస్యాది వివరణాత్శ “ముకు, 

గ్, గ్గ (సహిమా కము. 

wt 

ఖో ah 

| ము ర్తి మారి 

> పతితా నుహిత్మ్మ [హః వళ ములు, 

గ న్మరవస్యాటి వివరణాళ్ముకము..... 

న రాకను [వచర్శకములు, 

GN సత్య! జామా [వకాళః నుక, 

10. చికు MW లతిక తిర రముంం 
] ure 

] ’ తమలో నిన్య త్రీ పదనుల., 
ere 

12 కగ్తవో్యోప దేశకములు, 

నళ 

సల a mF | ou | 
ఇస్తు వభ జింయరొనును పోటా. dors 9 ష్ రకము. 

నటం 2. నము. -గ్పడుడున్నవి, 

ఉహి్యాన సరూప స్యభామమి, క? = 1 లాను నములు, వేదకొలము 

గణే. ఖు అనిన మంటకు వీలన్నవి MET ets tr మం్యళాదుం (వొహ్మాణాదు 

యందు న. ముగ బీలసినని. 

వీ రామాయణ భారతొరుల. యంకను మాట బ్రాంశయ పద్మస్కాంద 

భాగవతాది పురాణ ముల యందును ఉపనిషత్తులయండును. (వా 
యందును కూడ నుపొధ్యిన ములు స్పక్టవ ముగా ఉర 

హ్మ్ ముల 

నబడుటరే నిందలి కథలు 



(| హరెళ్చుం లో ( గైనము 

వానికంటి (పాచీనముళై నవనుట స్త్ణము, సర gh పుహారప్పల వ్య అంతము, 

కనశ్శెపోపాఖ్యానము, బుగ్వేదమునం ఏలిన యగుటకే నవి చేదకాలము కంటెను 

పురాతన మెనవని చెప్పవచ్చును. రాని వానికి రూపకల్పనము మాసు 

జరుగలేదు. 

గ | i bw ఇ gyre yy తే wh mw gy 

రి. తెలుగున పురాణాదులగు జంశీలిందినటో సంపా? రము. పన 
Wa ఖః! ల జీ క్ ess. ఆజా 

గద్యాత్మక ము లై నిలిచినవి. ఒక్కుషో నొఘ్మననుల వేరొకటి నువు “నము 

లుగా చెప్పబడును ఇందులకు భారతమునందలి రా మోపాభ్యాన ముదాహన ము, 

ములు చేర్చబడును. ఈ యుపొఖ్యనములను శొలగించినడో 

మాణములో నుపాఖ్యానములే యగును. 

6. ఇక _పయోజనమును బట్టి వీనిని ఆభ్యనములవంటిషే యగి ఇప్ప 
వచ్చును. ఆభ్యానమునందలి ముఖ్య (పయోజనమును సూచించుటకు ఉపా థన 

ములు నిబందింపబడినవి. . 

7. యుపాఖ్యానములు క్రమముగా పు రాణాదులనుండి చేకుగ 

వస్తువు, రసము, నాయకుడు, వర్ణనలు మొదలగువానితో పరిప్పష్టీ నండి సజ 

సతివ శ్రీని సంపాదించి బృహ తర రూపముగు దొల్బుభున్నవి. 

8. ఈ యుపాభ్యానములు కర్రగగొపదేశమును చేయుగు 
# 

లను కలిగించుచు సత్యనిరూపణ కుపకరీం మత ధిర న్లో జే 
1 నో క్ల 

వెలయుచున్నవి. ఇవి సుదీర్హ ములు కారపోవుటనే నింగలికథ యుగము 

(పతిదింబమువలె స్ఫుటముగ గోచరించును. అందుగే చదువరుల 5 230 గమ 

కలిగించి యివి విసుగు జనింప నీయవు. 

9. బాహ్మణములయందు లనీ యుపాఖి నములు ఎని | యె పృురొజీత 

హాసములయందు క న్పించుచున ని, ఇవిగాక యిరరు చరితం, డీ పంత ముల! 

కథలు, గాథలు, పురావృత్తములు మొదలగునవి “పెక్కు.గలవు. ఇందు వేనికిని 
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ఉపాఖభ్యానములకు నెట్టి తారతమ్యమును కానరాదు- ఇవి వాని రూపాంతరము 
వ 

జ అర అష ల ర క జ 
అని న ల 

అం! 

10. ఆభ్యానముల మరియుకచోట వర్గనలగు నవాంతరకథలను వదిలివేసి 

యుపాఖస్యనములై నవి. రామాయణ ముపాణస్యనముగ భారతములో నెలకొన్నది. 

ఇటులనే రామాయణమునందు” బిష్యశ్ళ ంగుని కథ యువాభ్యానము గాక పురా 

వృత్తి మ మని చెప్పబడినవి. 

మును హరిశ. ని | పసంగమును దీని కుదాహరణములు. 



a fy 

భః నములలో ముఖ్య మై నది హరిళ్చం (పాట నము ఈ స్రీ స? వనము 

మొదట ఐతదేయ (బొాహ్మ.:ము నందు టో pu. షాను న. 

శబర న హరిశ్ళం్యదుడు తాను జేసిన వ వాగ్దానము (పకానము శాన క్కుమార్వని 

బలిపకువుగో జేసి యాగము 1! డుటకు మర్లు 2 టగ్ కని 

కుమారుడై న శునశీపుడను (కివ్యాణబొలుని గవ ప్ప సి లో ఎమ 

(పారంభించుటయు విశ్వాన్నతుడు వ స) ఆ ED HAO bb STDs 0% 

టయు విపులముగ చెప్ప: సస, కొసీ సట కొనని జ 

హరిళ ఎం[దునిక థ దీనికి వికుధముగా గలదు. హరిళ DO Re nin తరి 

యాజ్ఞ బే లోహితాసుుుడను కు హాకనితోరను భార్యయగు చళ్ళ వలి తోడను 

అరణ్యములకేగి బాధలు పడుటయు అతని సత్యదీగకు వేళ త్రలు Rey 

లగుటయు కావ్యములలో వర్ణింపబడినవి. దీనిని bE Woe hobs 

కావ్యములయండు మీకీ ,.లి మార్పులు JoAnn కప్పనర్యును. ముల 

యండలికథ, నాయకర పాదుల'పై నాధారపడీ [మండ 

అనుకూలముగా కొన్ని మార్పులు గేయండుదుండుగు. 

యుందు మార్పులతో చెప్పబడిన హరిళ్ళం దోపాబ నకం 

మని చెప్పవచ్చును. తెలుగున మొదట హరిశ్చంో పాటని 
యందు రచించిన గోరవ పురాణహరిళ్చందనే ఆ సరం 

కవులందరు దీనినే ఆనుసరించిరి. పొఠిశ ప్రద కళలలో ని bn 

టకే “'వేదహరిశ్చం[ద - - కావ్య పారిశ్ళం[ రలు ఆని కీల. rows 
సత్యనారాయణ గారు పిర్కొ.నిరి'. కొవ్యహారిళ్ల fy తుము! 

వేదకాలము నుండి [పథి తడు. అలుగు సొహీత. సున అనో ఉహ 

శ్ Ej Mae tere me 

he ig | 1. వేదహరిళ్ళం। ద-కావ్యగారిళ్ళ కద్ (విశ్వనావంశే, 
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ఉ వాఖ్యాగ'సుజకు నెట్టి తారతమ్యమును కానరాదు. ఇవి వాని రూపాంతరము 

అని పవ (|. మ చి Mie 

10. ఆఖ్యా ,నముబే మవయురచోట వర్ణ నలను నవాంతర కథలను 

పదిల హిఖానములై నవి. రామా మణ ముపాఖ్యానమగ భారతములో 

కెంకొగ్చ ది. ఇ! నే రామయ ఏసు సందుోి బుష్యళ్ళ్చంగుని రథ యుపా 

అదర్ ఆ Wl ఇ “ ఇత గ 
Fon సు గార క య లు ముని చెప్పబడినది, 

fy 

11. లచే వము. నము 87 కావ్యము ము నందు పనంగమున పలు 

బోట్ల సలు తు ఎగా. బప్పబడుట యొక విశేషము. భారతమున కసళ్మేపుని 
ణీ 

ప పగంగ' గ హరిశ్వం| దుడి (ప్రసంగ ను దీని కుదాహరణములు, 



ద్వితియ పకరణమం 
' “వేద్య రోలు ' హః రశ్చం దోపాఖ్యానములు 

“1. అుగ్చేదేము': హారక్వర[దున్. (వళంన ౧” ౫ 
సం ఇళయ ఉన్నాయా": హార ళు స్ . 

లి ధివ్మాష రాణము - హర్టిళ్ళం ఇదో పాఖ్యానము. Be 
4 భాగవత మవోవుః ధ్రాఖా ము: ... .హరిళ్చం, దో పాఖ్యానము, 
శ. . మహాభారతము మరిశ్చం! దో హెధ్యానము. . క. 
ర. రామాయణము శనశ్శేఫోపోఖ్యానము. =“ 
7"? మార్కండేయ పురాణము - “హరీశ్చం్యదోపాఖ్యోనమ. 

8, . వేదవురాణ హరళ శృం(దోపాథ్యానమ్ము తారతమ్యములు. 
9. చేనీ భాగవతాంచగ్గత వారిశ్చం,దోపాథ్యానము. 

10. స్కాంద పురాణ తీర్థ అండస్థ బూరిళ చంద్ పాఖ్యానము. 

li. (త్రిశంకుని వృట్రింశను. Hee re (ల; 

18. ఇజ్వాదని వర్ణనము.” 
' , జగ 
wh 

|... 
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వేదరాలకు నుాశగ్రి ప్రభాత యే SO సొపిత 

ఖ్యా నము బలో  1సముఖ మనవ హయ స్పందోపాఖా? "ము. 
BF Mrs 

4 ళీ « yy 1... న. hf ou 
మొదట దు త్రి చే RE Eu గ్. న రస పేర్కొ న నులు స క్ షల; ఇతుగకు wd 1 

నజుడ్రైన హార గరిదుడూ తాను ససిగ వొ rp [UO a త గమన 
I Ta Fe ల్లో en బలిపశుపుగా దీసి యాగము చేయుటకు మాబుగా అగిసుర్తుని రుమా* 4న 

భస్నేపుశను (వాహ్మణబాలుగు యాగ పశువుగా సీసీ ae స ఉసించు 
x 7 

టయు విశ్వామిత్రుడు వలు అ బాంకు రసందు! కు ప్రయత్నందుఓటయు. పప్పు 

బముగ చెప్పబడినది. కాని ఏటి కాప, ముకరిదు సి హరిక్చిండుని ౩2 
దీనికి వి పద్ధముగ గలదు వారిక్పోంగుతు. బిళ్వామితుని యా 

తాస్క్యుడను కుమాససతోడను భార్యయగు చం్మదమతి తోడను ఆరగ, ముల 
వ 

“i 
డగ నాధలు వడుటయు ఆతని సత్యదీకకు దేవతలు వ్రనన్ను tidak 

రొవ్యయుళ అలో ఓర్చందటడివవి, దీ సి ట్ట ట్ల జ. ల Pa oh CHO" లి ముం 

ఖః Wt 

యందు మిక్కిలి మార్పులు చెందిన ఎమ్చవచ్చును. శి "మ pe bins 

బో 

nN శో a . ఖో న్న స లు 1 జ శో | గ. | | గ ' | "టై సో | hy pw" " స 

Nt mp9 సియం సీ వొదుంపై నాధారపడిీ చమురును, Bore ఆస్ట శ్శక్ష క్మ్ 

neat గ్ శో లీ wh ల స లో ఉత “py అనుకూఎముగా కొని య మార్చులు బయ శునుండుగు. జో క. 

' యంటు మార్పులతో జ పృటడి!, వార. ,౨|[ట వ " పాలుణ Geng” త్తు? Praha 
ళ్ల/ 

మలి చెవ్పవద్చుడు. అోలుగున MN హారశ్చం, దో బార్యను తో, Re 

యుందు రచించి? గొరం పరణ హస ఫం ది సీ Meco. SR 

తెలుగు కివులందరు దీసినే అనుసరగంగిరి. హరిక్చోం[డ క Fn అదంత 
Den ॥ ల శ 

తెలుపు! టే ఉదపా "రిం Ws అ కొన. హసక్పయ్యడంం' ఇను he AD fo 
ki 

సుత నారాయణ ay రు "సీం ty గ్రని OU క్! పజ | UU మూల Fr శనై న్ టీ 

శశీ 

౨. 

ర (| 
1 wy అట్ల ఖే దగ ఖో గ. fe da on ah 

జ ఎద హరిశ్బం్య అ వలీ ష్య ie jo (wi RT LT క్, ) 

ల Wem ఏ dex aw hh we 
ఓ ew by రూ రట పురాణము ony ,వమాధ్యా. నీ * 
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చలి హరిళ్చందో పాఖ్యానమును స్మా ంచపురాణమునందలి హారిశ్చుం దో 

వ గనమును ముఖ్యాధారములని చెప్పవచ్చును. కాని దేవీ భాగవతమునందు : 

సదపురాణ కథలకు సంబంధము కల్పించబడినది. మొదట హరిళ్ళందుడు 

సంతానమును ఫొండిన విధమును తరువాత కంద దపభలోని సంభాషణమును 

పురస్కరించుకొని జరిగిన మిగిలిన కథయు దేపేభాగవతములో వర్ణితము 

అనగా నిందలి మొదటి భాగము ఐతకేయముకథను రెండవ భాగము 

మౌార్క-ందేయ గాథను పోలియున్నది- వీది యెట్టున్నను మార్కండేయ 

పురాణాంతర్గత కథయే కావ్యహరిశ్నం_డమునకు ఆధార మైనదని చెప్పవచ్చును, 

నం 

రూము 

ఐతరేయ (బాహ్మణమునందు వెలసిన హరిశ్చోందుని కథకు మూలా 

ధారములు బుగ్వేదమునందలి మతములో అజీగర్తుని కుమారుడై న 

శనశ్శపుడు యూప స్తంభమునకు బంధింపబడినపుడు అతడు వరుసగా 

దేవతలను చేడుకొనిన మం తముభే బుగ్యేదమునందు చెప్పబడినవి. ఈ 

శునశ్శేపుని వృత్తాంతమును అతని తం్యడియగు ఆణీగ రుని నామమును పథ 

మముగా బుగ్యేద (పథమాధ్యాయమున చెప్పబడెను బుగ్వేదము మంత్ర 

(హధాన్యమగుటలే శునళ్ళేపుడు యాగపపవుగా బంధింపబడినపుడు అతడు 

దేవతలను (ప్రాంచిన మంత్రముళే ఇందు పేర్కొనబడినవి. ఇరువదినాల్లవ 

సూ సమునందు సూర్యుడు మొదలగు దేవతలను ఈ విధముగా నతడు (పార్డించి 

నట్టు చెప్పబడెను: =* వ్ 

కన్యమానం కతమస్యామృతానాం నునామహే చారుదేవస్యనామః 

కోనోమహ్యో అదితయే పున ద్దాతపితరంచ దృశేయం మాతరంచ, 

కాం? కా నా 

8. స్కాఎదపురా ణము-హరిశ్ళం[దోపాఖనము. 

4. [గుద (పథమ మండలము-బి* నుండి శి0వ సూక్తము వరకు, 

ర్... సూతే ఆధిహితమ్. సంస్టిలే మరుత్వతీయే దశ్నిణిత అహవనీయస్య 

హిరణ్యకశిపాలనీనో కలిషి కాయ పు కామాత్య పరివృతాయ రాబ్టీ 

y* నశ్ళేప మాచక్షితి (అశ్వ -లి) ఇతీ |! 

(వాహ్మణం చ భవతి తదేతత్పర గాధారి భన శేప మాఖ్యానాం 

(దః బోర) ఇతి. 
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వాది? ఉల్! జ] ఖ్ నము 

ల్ల 

“నేను ఏ దేవతయొక్క. నుంచరనామమునసు ఉద్యారి! చేయవలెను ? 

ఎవరు నాకు బంధవిము క్తి యదుర! ఏ విధముగా నా తల్లిదం[డలను 

చూడగలను? అని వేడు సుయ “ఓ నూర్యధగవానుణా! 

రహితా! నేనునీ సేవ చేయువాడను, ఓ అశ కరి, wr, సే న్ 

నన్ను రక్షింపుము” అని శునశ్శేపుడు ఓక్కొక్క. కవత ర్ి. దిన నం శ 

ములు కలవు. ఇదే అతడు వరుసగా అగ్ని, సూర్య, సరు! రద గాయ ల్యోదీ 

దేవతలనుకూడ వేడు "నినట్ట వర్రింపబడినది- 

ఇచ్చట శన శ్మేపుని (యాప స్తం! వమునకుు అందించిన మ గి హారిళ్ళం. 

[దుడనియే చెప్పవలయును. కాని ఈ సూకమునందు క ఖాసంగిర్య ఏ మునకుగాని 

కథకుగాని [పాధాన్యము తదు, మం్యతముల Cate tn (వానాన్యముష 

,= వహించినవి, ఈ మంతములు రాజనూయాది యాగములయి. దు వింంపణడు, 

చుండెడివి 
రాజసూయ యాగము చేయునపుడు ఆదిషకాన తరము అవాతీ.య 

[క్రియ పరిసమా _పమైన పిమ్మట సదేరాజు పు[తరారారులు పకి, న్హీవిపసకీ 

యున్నప్పుడు హోత యీ రపీడు సూక్తములను చదివీ వారికి వనిపింప వలయును 

ఈ విషయమును ఐతరేయాడు లుకూడ ER ర్క్నినవి. 

ఇట్లు ఈ మంతమలు ఒక _పయోజు! 

ఇచ్చట చెప్పబడినవి కథాసందర్భముత గాని ప్యాత్కపటి 

సంబంధములేదు. ఇవి ఒకళశాసనము'" వంటివీ, 

ఒకానొక ముఖ్య సయోజనములో వెలసినవనుట స్పష్ట 

వేరకాలమునందు ఎన్నో సంఘటనలలో పంచట-ళతమ,లను చీక 

లును ఎక్కువగా సివించుచున. గటు కొనవచ్చును. అందుజేతనే ఇచ్చుటకూ 
శనశ్శపుడు సూర్య, చండ, ఇందా[గ్ని వరుణాడి చేవతలను రక్షింప్పురని వేగి 
కొనినటుల చెప్పబడినవి, 

ఆ కాలమున యజ్ఞయ' గాడలకు (ప్రాధాన్యము, (హ్మం ల బాలు కేక 
యూ శున పుడు యాగా పథవులగ బంధితుడై న ట్ల టు బెప్పబడుటచే నా 

సాంమిక వ్యవస్థలో నరపళయాగము లు జరుగురుం డెడినన్ ఇ పట్ట రుచున్నడీ 
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రామాయణమునందుకూడ ఆంబరీపుడనురాజు నరపపయాగము చేసినట్టు 

సేరొ_నబడెను. 

మంత పాధాన్యమై న బుగ్యదమునందుకూడ అజీగరుని కుమారుడై న 

శునశ్శేపుదు యూప స్తంభమునకు బంధింపబడునటుల సపేర్కొనబడుటదే ఈ 

హరిశ్చం దో పాణ్యానము బుగ్వేదకాలమునకు ముందే జరిగియుండవలయు 

నను'ట స్పష్టము. ఇది జన్ళేపోపాఖ్యానపు |పావీనతను స్పష్ట ముగా 

ఆలియపరచుచున్నది, 

ఈ కథ ఐతరీయమునీ వర్ణితమగుటయేగాక అనేకపురాణములయందు 

కూడ చెప్పబడినవి. అంతియేకాక ఇజ్వుకు వంశజుడై న హరిళ్చందుని, 

ఆతని కుమారుడై న రోహితుని పేర్కొనని పుతాణమే లేదని చెప్పవచ్చును. 

ఇంత ప్రఖ్యాతమైన యీకథ తెలుగుసాహిత్యమున కడుచిలువలు పలువలుగా 

వెలసెననుట యతిశయో క్రి కానేరదు. వేదములయందు మంతరూపముననున్న 
గాథలు (బాహ్మణాదుల యందు ఆఖభ్యానోపాఖ్యాన రూపములుగ వెలసినవి 

యనుటఓకు ఈ హరిశ్చం[ దో వాభ్యనము _పబల నిదర్శనము. 

ఈ కనశ్శిపుడే చివరకు దేవతలచే రశ్నింపబడుటవలన సీతనికి దేవ 

రాతుడను పేరు కలిగినదని తెలియనగును ఈతడు రక్షితుడైన పిదప విశ్వా 

మతుడేతనిని _పథమప్తుతునిగ (గహించినటులగూడ తెలియనగుచున్నది'- 

ఈవిధముగ భనపుడు వేదపురాణకావ్యాది సాహిత్యములయందు (పథ్యాతి 

వహించియున్నాడు, 

ఐత రేయ ' బాహ్మణము=హరిశ్చం దోపాభ్యానము 

వేదకాల [ససిద్ధమై తెలుగు సాహిత్యమున వెలసిన ఉపాభ్యానములలో 

హరిళ్ళం దోపాఖ్యానము ముఖ్యముగా 'సేర్కాన దగియున్నది. తెలుగు 

సాహిత్యము” నందేకాక అనేకములై న ఇతర సాహిత్యములయందుకూడ' వెలసి, 
"వికసించిన ఈ యుపాఖ్యానము మొదటిసారిగా ఐతరేయ [బాహ్మణమునందు 

కానవచ్చు చున్నది. ఇందలి కథకును పురాణేతిహాోసములయందు కానవచ్చు 

6. ఐతరేయము _ $ఏవ అధ్యాయము, 
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కథలకును, కావ్యక థలకును మిక్కిలి సవర క న్ని: wh Ms వావ్యానముగు 

వైదిక హరిశ్చం దో పాఖ్యానమనియ పురాణ సారిక: టౌపాఖ్నా ననియు 

కావ్యహరిశ్చం _దోపాఖ్యనమని యు rs రించి బప్పవచ్చు చు ము ign? OT) 

సాంఖ్యాయన (శౌత సూ త్రమునందు కొనవచ్చుమర్మి తముల యుక్యు క ఆహాపట్లీ 

ఐతరేయ బాహ్మస్థ మైన కథయని తప్పుగలము. ఈ కథయ యు aa (కని 

కంటి శునశ్శేపున కెక్కువ | _పాధాన్యమొనగుటచే నిడి శని EE” నము? 

చెప్పబడినది. ఈ కథనను సరించిదు (ఐవ్మాపురాణమునందును ౫ scl ny 

నందును భాగవత దేవీభాగవత భారతములయందును కొలడిమార్నులతో వ్ర 

శృం, దోపాఖ్యానము చెప్పబడినది. అందుచే వీనిని 2 వైదిక కథానుసర రణీయము మ్ 

లని చెప్పవచ్చును. ఇందు హరిళ్ళం్యదుడు సత్యసంధుడుగ గాక ము 

స్వార్ధమునక్షై (వాహ్మణబాలుని కొని అచ్చి ores 

చితింపబడినాడు. 

తదుపరి వెలసిన మార్కండేయ పురాణ దేవీభాగవత. కథలలో పష 

మార్పులు కానవచ్చుగున్న ని, వీనియందు శనళ్ళిపుని [ పళంసు. . కొగరోడు. 

ఇచ్చట హరిశ్చం[దుడు సత్యసంధుడు; మసోకీ రిళాలి; సరి శ్ఞిమును DE 

చివరకు అన్నమాట నిలబెట్టుకొనుటకై భార్యాపు[తుల అమ్ముకొని? గత, 

[వతుడు. వీనియందలి కథవై దిక గంథములందు కొనగాకు, 

తలుగున గొరవ హారిశ ఎంరోపాఖస్యనము (పత్యేక స్థ సాగ ముల, WE: a7 

క్ర తి, ఈ కథ, పాత చితణము నందును రస సస్థితియండును నూతన ౫, త 

కల్పన యందును వర్ణ నొవై భవనము నందును పతాక Dee గలి, 
ళ్హ 

గౌరన యూ ర్చి యందు మార్కండేయ పురాణ కథనే చేప పట్టికను సుతం గ 

కల్పనముతో కావ్యసృష్టిని గొవించి సొహిత్యమునశే వన్న తన్భెను. 

ఈ సత్య హరిశ్చర్నదుని కరుణరసభరిత మైన క మెరీ యే 1 క" గ కలై 

ను పాథ్యానములయందును కానరాదు.  విశ్ళః ౧దేవతలను 
ఇందలి ఘట్టములు మానవమాశ్రులను క రిగింపబేసినవి య hss 
కానేరదు. 'అందుశే ఈ కథ అనేకపురాణముల యుటేకాగ కొవ్యములయ సున 
పలువురు కవులచే స్వతం్యతముగా కూర్చు బడినది, 
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_పబంధ ద్వ్య్యర్థికావ్య రూపములలోనిది వెలసినది. ఆధునిక కవుల చేతియందు 

నాటకము, వచన కావ్యము, హరికథ, రేడియో నాటికలు అచ్చతెనుగు కావ్యము 

సంగీతరూపకము మొదలగు సాహిత్య! ప క్రియలలో ఈకథ వెలసి (పసిద్ధమైనదిం 

కతాకు వంశజుడై న హరిశ్చందుడు తనకు నూర్గురు భార్యలున్నను 

సంతానవిహీనుడయ్యెను. ఒకపరి పర్యతనారదులు ఆతని గృహమునకు వచ్చి 

యతనిని సంతాన. పాపికై వరుణునిని (పార్థింపుమని తెలిపిరి. హరిశ్చందుడు 

వరుణుని (పార్టించి రోహితుడను సుతునిపొందెను- సంతానము కలుగకనే 

కుమారుని యాగపవవుగజేసి యజ్ఞము నిర్వర్తించెదని మాటయిచ్చిన 

హరిశ్ళ,0దుని వరుణుడు అనేక పర్యాయములు పుతునిమ్మని వచ్చి ఆడిగెను- 

హరిశృం[దుడు ఏదో సాకు చెప్పుచు ఆతనిని తప్పించుకొనెను. చివరకు రోహి 
రుడు తన తండి యుద్దిశమును (గ్రపొంచినవాడ్డై యరణ్య మార్గములుప'పైను. 

విసిగివిసిగి వరుణుడు హరిళ్సందుని జలో దర వ్యాధిపీడితుడవు గమ్మని శపించి 

సోయిను. అరణ్యము నందలి రోహిళుడు తనతర్మడి దుస్థితి తెలుసుకొని 

అజీగ రని కుమారుడై న శునళ్శిపుని యాగపశువుగా పిలిచికొని తెచ్చి తర్మడి 

కిచ్చను. యూప సంభవ మునకు కట్టబడిన శున శ్ళేపుడు ఇం్మదుని (పార్థింపగా 

నతడు వచ్చి ఈతనిని రక్షించును. హరిశ్చం[దుడు రోగవిముర్వుడగును, తదుపరి 

కభయంతయు శునశ్శేపుని గూర్చియే వర్చించుచున్నది. శునశ్శపుని తమ జ్యేష్ట 

(భొతగ నంగీకరింపుడని విశ్వామ్మితుడు తన నూర్గుసు కుమారులను కోరను. 

అందు ఏబదిమంది డానికి నిరాకరించి తర్మడిచే శాప గస్తుళై రి. అంగీకరించిన 

విళాామితప్పుతులేబది మందికిని శునశ్శెపుడు జ్యేష్టుడయ్యను. ఈ యావద్య్భ 
త్రాంతము స్పై తరేయమున వర్గితమ. బుగ్వేదమునందు కాన్సించు మం తముల 

a యు త్రరార్థమై పూ ర్వార్థకథ యంతయు నై తరేయమున పెంచబడెను. 

ఈ యైతళేయ (బాహ్మణ కథయందు మొదట 'పేర్కొనదగినది నారదోప 

గృహమునకు విచ్చేసిన నారదునిచూచి హరిశ్చం[దుడు పుుత పాపి 

వలన లాభమే ము? అని (పళ్నింబెను- దోనీకీ సమాధానముగ నారదుడు చేసిన 

రీ. పంచమాం గాథామాహః. 
“అనంహపా౦ణః శరణంపహ వాసోరూపం హిర ణి వశనోవివాహం” 
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యపదేశము పదిగాథలల్లో వర్ణిత మైనది, ఇందు వివిధ విషయములు చెప్పబడి 
నవిః:- పుతుడు లౌకికాలౌకికా సుఖదుఃఖములకు కారణభూతుడు- తండిర 

ప్రతిరూపమే తనయుడు. నాలుగు ఆశమములను పొందుట కంటెసుకూడ 
మానవుడు కోరదగిన కుమారపా పి. ఆతడేదోషమును అప్పుడు పొందడు ; 

మరియు కుమారిత జన్మించుట తం డికి దుఃఖ భొజనమనికూడ నందు వర్కాణింప 
బడెను. || 

అంతియే గాక పశుపశ్యాదులు పుతసుభానుభమునక్రైె తల్లీ నే కలయునని” 

కూడ తెలుపబడినది, ఈ యుపదేశము వేదశాస్త్ర సక్ముతమై 'పస్తుత విషయ 

మునకు [పధానమై యొప్పినది, అది వినక సంతానవిహీనుడగు హరిశ్చంయదుని 

మనస్సులో సంతానము లేదన్న బాధ యధికము కాణొచ్చెను, సంతానము 

కలిగిన పిదప హరిశ్చందుని సమీపించి వరుణుడు 'రోహితుని యాగ పకువగా 
జేసి యాగము చేయుమిని పలికెను, ఇందు పది పర్యాయములు హరిశ్చుం[దుడు 

తన కూర్మి తనయుని పైగల |పేమచే స్యార్థపరుడై వరుణునకు చేసిన వాగ్దానము 
తప్పించుకొన జూచుట చక్కగా వర్ణింపబడెను. మొదటిసారి వరుబుడు 

వచ్చినపుడు పురిటి బాలుడు యాగపజవుగ ననర్లు డని చెప్పి హరిళ ప్రే (దు 

డాతనిని పంపివేసెను. రెండవ పర్యాయము" అతడు వచ్చినపుడు దంతములు 

లేవని సాకు చెప్పెను మూడవ పర్యాయము వచ్చినపుడు మొదట వచ్చిన 

దంతములు ఊడిపోయిననే యజ్ఞపళువు ఆగుటకు అతడు తగునని అలిపెను. 

ఈ విధముగ వరుణుడు ఏడు మారులు వచ్చినట్టు చెప్పబడినది. ఇందు హారి 
శ్చందుడు మహారాజై నను ధీరుడైనను సామాన్య మానవునివలెనే (పవర్తించి 
నాడు, వరుణుడుకూడ దేవతగాకాక యేడు పర్యాయములు వచ్చుట చ శ్చృర్య 
ముగ. కాన్చించుచున్నది. హరిశ్చండుడు తాను చేసిన వాగ్దానమును నిలకెట్లు 
క్రొ నుటకు. బదులుగ ప్కుతవాత్సల్యముచే నెప్పటికప్పుడు వరుణుని బొరీనుండీ 

తప్పించుకొనుటకై (ప్రయత్నించెను. మార్కంగడేయపురాణ డేవీభాగవతముల 
యందు వర్ణింపబడిన రహగ డ్రునకను ఈ అసత్య హరిక దు 
నకును పోలిక యే కానరాదు. 

ahi shi wets so hh 

9. దళశమాం గాథా 

10. తత్రపిథమం పర్యాయం దర్శయతి, 
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ర్డీ 1 

ఇల్లు వెడలిన రోహితుడు సంవత్సరానంతరము తడి రోగ పిడి 

డయ్యెనని యటిగినవార్రై యింటి ముఖము పస్షాను, ఇప్పుడు త. చుడు అ 

యా బాలుడు గృహమునకు పోకుండనేసెను.. పెన వకుగివలెనే యిం దుగ; 

బాహ్మణరూపమున ఏడు మారులు వచ్చి యా బాయని గ హమునకు పోకుండ 

జా చెను, ఇచ్చట ౬ ఇ దుని చేతకు సరియైన కారణము కొానలాదుం కోపి హితేర్యద 

సంవాదము'' యి సందర్భంలో "పర్కొన వగియున్నది, ఇందు దళాటనము 

వలన కలుగు లాభము ఉగ్గడింపబడిను, పె వరుణుని దాక (ప్రయోజనకర 

మైనట్లు తోచును. కాని యిందాగమనము ఆబ్టిది తోడు భోగ గస AR 

తం|డ్రిన చూడలగోవు తనయుని వారించుటలో గి: ఒదునకు స్వార్థ ముగ ఎటుల | 

రాదు. రోహిశునకు జ్ఞానగోధజేసి లోక గానమును. కలీగి:చుటయే యిం|డుని 

ఊద్దేశమని తెలియన సు. అందులకే నంలో బావపడు కదని! ా డబోవు 

నాబాలుడు ఇం దోపగేళ ముబే వయసు పృృతోహాదు మసోబబమును ప్రొందీన వాడ్డ 

తడిని రోగమునుండి కాపాడుటకును తన పాణములు వొపొడుకొనుటకును 

మరియొక బాహ్యజబాలుని. కొనుక్కొని యుంటిశేగను, ఇచ్చట నింద 

దేశమునందు తీర్థ ద (త లు జేయుబానికివలె సే పళాటనము చేయు 

నము కలుగునని తెలుపబడినది. మరియు ని దను పదిలి సంచారము దేయ 

డ్ త్రో తర | (శ షత ఎ్రిము, -"కలిద్యాపర ర శే యుగ ముల 

పోల్చబడెను, ఇందు పేర్కొనదగిన మరీయిక సంఘటన, ఆశీ! 

కుమారుని చావు నెరిగినవార్తై నను వంద గోవుల కాసవడి మధ్యమ సమాడై న న్ 

కనశ్ళేపుని య గపళువగ నమ్మివేయట, 2 పెళ కుమారుడు తనకు స 3 టో సీ 

డగుటకేతను చిన్న కు కమా రుడు భార్యకు [పీతివ్యాతుడగుటళితన Hann కాని 

మధ్యమబాలుని తండి అమ్మవే? సెగను. ఇందు మానవుల గర్వాక్టపరి తము గు 

పక్షపాత బుద్గీయు ప వ్య న్ 0 | టం టం, 

వ్యవస్థ వస టో నాబారమున్నట్లు ఎలుగె త్రి రాటబపను, వెనుక విశ్యమి తని భార్య 

తన రెండవకుమారుని అమ్ముటకు సద్ధపడగా పారిశ్య,. (ని | తం డ్రియగు 

11... ఇర్మదొగమనము :-చతుగ్ధ: పర్యాయం దర్శయతి, 
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(్రిశంకుడు ఆ బాలుని కాపొాడేననీ పురాణములు తెలుపుచున్నవి.'* అటులనే 

హరిశ్చందుడు భార్యప్త్కుతులను విశ్వామ్మితునకమ్మెనని మార్కవ4య బన 

భాగవతాది మహాపురాణములు తెలుపుచున్నవి. వీనిని బట్టి “టి కాలమునవలెనే 

యానాటి సంఘంలోకూడ నజీగరునివంటి (బ్రాహ్మణులకు భార్యపు తాదులను 

హపోషించుట కష్టమగుచుండిన చెప్పవచ్చును. అనాటి సాంఘిక వ్యవస్థలో 

యాగపశువు గావింపబడిన వ్ క్ కికి మోత ము సిద్ధించునను నమ్మర ము కుత్త 

కలదని యూహింపనగును. 

రోహీతుడు యాగపశువును తఆచ్చిచూప హరిశ్ళందుడు వరుని అను 

మతికి యాగముచేయ మొదలిడెను. ఆ యాగమునకు దక పయత తుడు పాత్ర 

జమదగ్ని అధ్వర్యుడు వసిస్థుడు (బహ్మ; ఆయాన్యుడుద్ధాతు అం. అశీగ రు 
నూరుగోవులను పొంది తనయుని తొనే యూప స్పంభమున బంధించి మరల 

నూరుగోవులను బొందగోరి క తి జళిదించుచు కుమారుని సమీపింపరు. ఈ 

ఘట్టము క కరుణరస భరిత మై హృద నయనమును కరగించుచున్న దీ. WO గం 

తన్ను రశ్నీంచుచు వాడు భగవంతుడని తలచి భోరున నేడ్చును నిండి, వరణ 

పజాపతి పృభృతి దేవతలను శరణణొచ్చెను, ఇచ్చట నాబొలునీ వివేకము 

కొనియాడదగియున్న ది. తుద కిందుడు వచ్చి సువర్ణమయ దివ్యరథమును 

తెచ్చి శునశ్శేపునకిచ్చి యాతనిని కాపాడెను.” య ప గఫలిము హరిశ ౦ దునకు 
దక్కను, ఇంతటితో హరిశ్చం దోవ బాభగ్యనము పూర్రియయ్యేను, తడుపరీ 

కథ యంతయు. శునశ్మేపునకు సంబంధించిలే యున్నది. తడు దవతలనే 

రక్షింపబడి దేవరా ళుడయ్యేను, యూప సంభబంధము, woh విడువబడిన మళీ 

శ్ళేపుడు ఎవరికి చెంచవల యునన్న (పళ్ళ నభలో జన్మింఎగు,.. నిర్ణయము 
బాలునకే వదలిరి. ఆబాలుడు. వెళ్లి విశ్వామి తుని అంకముమై కూరు ఎండను 
అందరునందుల కంగీకరించిరి,. "అట్టి సమయమున తనయుని (ప్రాధాన్యము 
గురించిన ఆజీగుర్తుడు సనన భృవ్లుని తన వెంటరమ్మని యడిగెను. దానికి (వతి 
సమాధాన మొనగిన. యా బాలుని వాదపటిమ శా స్ర్రధర్మద్భష ములు కొనియాడ 
దగియున్నవి. అంతవరకు బలిప కవ గనుండిన యాపసివాని హృదయమునకు 

12 దేవీభాగవతము. హరివంశము. 
18 ఐతరేయ ణాహ్మణ భా'ష్యే[తయ్త్రిం రోద్యాయచళుర్థం కుదరక 
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అట్టి శకి దేవరాతుడగుటచే గలిగినదిపమె |, ఎదర. న్న దీం. కన స్ళపుడు 
“ఓ అంగీరనగ్యతసంజాతా 1 అగీగరా:. నాకండ నీకు మూడువందిలగోవ్చ 
లెకు_వై. నవిరదా!” అని ఎప్పుటి బాలుని 2 రము దాటుగున్న ది, తదడుపశి 

శునశ్శేపుడు విక ౧1 [తునిచే పెస్టకుమా. త గోస సక్ తంిసబ స  అటడివల శీ 

నూర్గరుకొడుకులుగల విశ్శామి్యతుడు మనల _తనిని కుమారునిగగు అ. దులో 
పెద్దకుమారునిగను స్యికరించుటయు తన "దక తిరగ రించిన తన టీ 

మంది కుమారులగు శపించి కున సృపునగే ట్ అ వాను మొగ సం/పటయు విశ్వా 

మితుని ఈ గొదార్యమును వ్య విమువంయత లో అ నో ముత్యం to ముదలగం 

నేబదిమంది పు్కుతుం చు తం [డిడి జ్ఞా శదనావహించి శునక్మెపుని ట్వేష్టునిగా 
నంగకరించిరి'*. 

విళారమి తుడు తనయా ల్ల కు లోబకనీ బది. దీ కుమార here Wr 
లాది పంచవిధ నీచణాతివి శేషు న అంధ ప్పుంగ శబర ప్ప గ్ సో ఫు 

కద్ముని శపింంను. నీరే ఆర్యా ర్షనముడువనలి దషణాపఫమును. చేరిరి, 
మనభొషాళాా వేకల పలువురు ఈవిష యకునంశకరించిరి, గ 
చె నై తరేయ్య ణు" ఉణస్టకథ సన శృపోపాః' స్టైగమున కే గాక "జం ధి భక శ్ర శ్రీకీని 
కారణమగుచున్న డి, 

ఇందు హారిళ్ళ VIE దనికథరకూర. ఘమువటిసిర్రిగ వరీంపబడై re నే డీ 
కావ్యమైన యిందు నాయక (పాధాన్యము:' ణా రనపోష ణమును తక్కువగ 
కానింయచున్న ని. హరిళ ఎర దుడిందే' విషయమున సా యక 64: 
లేదు. అటులనే రనపోషణముకూడ కొనరా పు కాని యుండు నారజోవదేశము 
నిం గోప దేశమున ౧ విపులముగా సవ్పబగనమి మరియు. గ విధానము విష్పల 
ముగ నరితము, సోగ గ పుడు రగ పక్కషుగ. గౌగిలేటకినడతి మెదలు యగ 

విధానమంతయు. విప్పలముగ చతుర్ణ ఇండమం తట వగ్తింపజడెిస,. ఇడి 
యఃనాటి యాగ ((పాధాన్యమును తలంపు న గి" 

“అజీగ ర న్ శన న ళ్ళ, వళ్వామి్మితటన = ( అ” నంవాదములయః 
ధర్యకాస్రవిష యములు చరి గంపబడినవి, 

Ht ఐతశయ (వాహ్మణవ్ట Ame దము 



oh హరిళ్చం దో పాఖ్యానము 

ఈ విధముగ నీకథ వేదములయందు యాగ్మపాధాన్యమును వృపదేళ 

పాధాన్యమును వహించియున్నది* తరువాత వెలువడిన పురాజకభలలో హరీ. 

శ్చం్యదుని పాత ఉత్త మముగను విశ్వామితుని పాత కడు కూరముగను 

చి తింపబడినవి. అట్టి కూరతను భరింపలేక నిందించిన విశ్యచేవతలు |దౌపది 

యందు ఉపపాండవు లె జన్మించిరని మార్క్మండేయము తెలుపుచున్నది. ఇట్లు 

ఈకథ ఒక మేలిమిబంగారుగని యై తదుపరి వెలసిన పురాణకావ్య హరిశ్చం[ద 

కథలకు ఆధార మైనది. 

బిహ్మపురాణము = హరిశ్చందోిపాభ్యానము. 

బుషినంవాదము' బహ్మగౌతమీ తీర్ధ మాహాత్మ్యము! తెలుపుచు 

హరిశ్చం దోపాఖ్యాన పాధాన్యమును వర్ణించెను, 

హరిశ్చం దో పాఖ్యానము నందలి సంఘటన లన్నియు గొ తమీతీరమునందే 

జరిగినటుల తెలుపబడినవి, ఓక నాడు సంతానహీనురై న హరిశ్చం[దుని గృహము 

నకు పర్వతనారదులు విచ్చేసిరి. వారు అతనికి ప్కుతుని యావశ్యక మును తెలిపి 

గౌతమీతీరము చేరి వరుణుని (షార్ధింపుమనిరి. ఆత డళ్లు ఉమునరించి ప్కుతుని 

పొందెను. స్వీయ్యపాణ రతణక్షై అడవులకు దోవు రోహితుడు హడ 

గంగాతీరమునకే చేరెను. అది పుణ్యబుషుల కాలవాలమైనది-  ఆచ్చటనే 

ఆజీగర్తుడు భార్యాపుతులతో నుండెను, శునశ్శేపునికొని రోహితుడు తెచ్చెను! 
హరిళ్ళం[దడు పురుషమేధముచేయ నుద్యోగించెను. అశరీరవాణి గౌతమీ 

తీరమున యాగము చేయుమని తెలిపినది. హరిళ్ళం[దుడస్ణై చేసెను. శునశ్శేపు 

డందే స్నానమాచరించి సర్వదేవతలను తృ ప్రిపరిచి శుచి యయును, తదుపరి 

విశ్వామితునిచే రక్షింపబడి యాతనిచే (పథమపుతునిగ స్వీకరిఐపబడిను, 

హరిశ్చర్యదుడు యజ్ఞభంగము జరిగినను దేవతలచేతను, మునులచేతను 
- తీర్థమాహాత్మ్యముచేతను యాగఫలము పొందినాడు, | 

“తేమ స్నానంచ దానంచ నరమేధ ఫల[ప్రదమ్'. _ ఆని (బహ్మలే 
వల కతి చెప్పెను.ఈ కథ ఐతరేయ, బాహ్మణకోథను' అనుసరించి చెప్పబడినది. 
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ఉత జీ. రాకీ ఫాల | wh ey 

భాగవతమహాపురాణము - హరిళ్వంట 9పాభ్యానము, 

ఐతరేయ [(బాహజణస్ట కళయీ భాగవతము నడు. సంగహగుం? 
|. ry | ; ఖ్ ¥ wu" జీ (గా ॥ 

వరింపబడినది. కన a కొడుకు ఎగ పభివుగ చేసి యాగము తయ వబసినస కు 
ణ్ య 

ఇల న్ మ వే ఖలీ! గ. న 

వరుణుడు వచ్చి చెప్పిన వివయమ:తయు మూడు స కోముటో ల గతము, 
[స 

wh pl | హరిళ్ల ఏ౭ దుడిది యంతయు ప్ప అతాను రాగము ససినన సమ! స్ట్? ఫ్ 

బడెను. తన తండి రోగముట శీడి.పుుడ గోపొతుగద సుర్ గి యతి 

ముఖము పట్టగ ఇందుడు వచ్చి. wD ఇంటిక్ చళ్ళ సతర సు, wha 

ఒక పర్యాయము కొడు, బడు పరాశయములం ఛి మదిర పం య doo 

ఖోకములలో వర్ణిత మైనది, 

ఇదే విరముగ గో అ ధ్ యంతు సాగ rn “ము! 

హరిళ్చం|దుడు విళా మ తుని సేవి. చినాడు. ఆతడు సం ర గుడ... శ్రాసోవభిఖ 
మొనరించెను* ఆగానముబే గ కర్రీ 3 pt ల నంసా ల. న. J జక దీ, 

uF Sy wn bn, ts 

భస్మ ముబేసి సకల 7. త్త వము ప ఖో; క కనిన i టీ 1 a జ J ఖ్ 5 at a 

రూపముతో (పకాశింబను, 

జాన వర్ష కాగవతమునందలి హరిం రేప | *న (విధా 

నోద్దేశము ప. త్తునకు._ సంసారజంధనిముక్న కలిగిన మము. సంభ 

నించుటయే యిక్కడ పరమార్ధము, దానిని ఖగ 1 

వివరించెను సుతుని AE భం. tye sist “కం 

ధాయక మైన స్లాసంపది యట్టు కలిగినదియు ఎఇనగంపిదను. పరీకిత: 
మనమున (పచేశంపట “సను. 

ph / స్మ ఖో by, (| ఖా శీ Creer 

“ టో ole feasts hod og జన్ 
రీ. బతరేయ (నాహ్మణ కయ స , 

టో ‘ wn ar క్ a ళ్ తెలుపబడినది. కొని అందు నారనోప పనే కాని ఏ పిన కాకక [స ఫొక్తర 
కొనరానందున తదుపరి కథల యందు పర [కాగ నామము సేల్ ండిబర చేడు, 

ఒక్కు- (బహ్మపురాణమునందే కాన్సిందు చున్నది 
he 
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జి త Ww wr జం తి టో 
తిం స్ధల త్రీర్త శ్రి [పాధాన్యములను బో _పసంగో కక్రిగ హరశ్చుం దుశి 

కధ _పస్తావించ బడినది. 

4. బతరేయ [బాహ్మణ కథయందు వర్ణింపబడిన నారాలీవవేశ కును 

ఇందో పదేశమును విశ్వామి[తాబీగర్తాది సం నాదములను ఈ కడ తదుపరి కథలలో 

వదిలివేయబడినవి. 

"క్, మరియ ఐతరేయ (బాహ్మణ కథలో విళ్యామి తుడు తన సంతాన 

మును శపించిన విధము కూడా తెలుపబడినది. హరిశ్చం దోవాణ న కథ్రకు 

అవి ' పధానములు కాకపోపుటచే తదుపరి కథలలో వానిని వదలినకు 

కధా|పాద్యమున కెట్టి భంగమును కలుగలేదు. 

er ఈ విధముగ ఆపిధానములై. న కొలది మార్పులు ఐతరేయ |జాహ్మ 
కథ ననుసరించిన |బహ్మపురాణ కథలయందు కొనవచ్చు చున్నవి. 

సంస్కృత మహా భారతము_హరిశ్చం9దో పాభ్యానము 

సె వై దిక హరిళ్చం| దో పాఖ్యాన కథకును తడుపరి వెలసిన సళ్యహారి 

శ్చం|దుని కథలకును ఎక్కువ సంబంధము లేదు. హరిశ్చందుడు కేవలము అశ్వ 

మేధాది యాగములు చేసి స్వర్గము నలంక రించెనని. మాతలు సంస్కృత సవా 

భారతము నందున్నది. అందు సభాపర్వములో హరిశ్చందుని (పిన కాన 

నగును; -_ 

నారదుడు స్వర్గమునుండి తిరిగివచ్చి ధర్మరాజుకు సర్వలోక సఖా కనన 
ముల విశేషములను తెలిపినాడు. ఇందరిభవనములో వారి, ఎంద క్ ఉమ్ము! 
యుండుటకు కారణమదియే. ధర్మజుడు తెలియగోరెను, నారదుని ఆగమన 

కారణ మదియే ధర్మరాజుచే. అశ్వమేథయాగము చేయింపవలెను. దానికే. 
యాతని మనస్సులో స్థ స్థిరముగా నా భావము నాటింపబడవలయుగు. అ: చులవై 

హరిశ్చర్నదుని వృత్తాంతము చెప్పబడినది. 

“సరజా బలవా నానేతో సమాట్ సర్వమహీక్షితాం 

తస్య సర్వే మహీషాలాః క"సవావనతాః స్టీతా;". 
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తో 
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పనశ్ళేపుని వృత్తాంతము చెప్పనయ్యెను. తదుపరి విశ్వామితుడు | తిశంకుని 

రక్షించు వృత్తాంత మునిచ్చట వర్ణింపబడినది. అదియేగాక (పసంగవశమున 

నెన్నియో పర్యాయములు భారత మునందు హరిశ్చర్యడుడు ఉదాహరింపబగ్మి 

నాడ. తయోదకాధ్యాయమునందు యుదివ్ధి రుడు రాజసూయ యూగముకు 

చేయ నిశ్చయించిన పిమ్మటకూడ హరిశ్ళం_ నుని వృత్తాంతము పేర్కొనబడినది, 

హరిశ్ళం[దం చ రాజర్షి రోచమానం విశషతః | 

యజ్వానం యజ్ఞ మాహర్షు రాజసూయ యేషసః || 

అటులనే స్వర్గారోహణ పర్వ మునందు ధర్మజునితో నిందడు మాంధాత 

భగీరదాది మహాచ్మకవర్తులలో హరిశ్చందుడు మొదటివాడని లఅతిలుప్తును. ఈ 

విధముగా మహాభారత వర్ణననుబట్టి హరిశ్చం దుడు శన బే పుని రహగ సళువుగ 

జేసి నరమేధముదీసి అశ్వమేధాది 'యాగములొనరించి మాంధాతృ భగీరధులతో 

సమానుకై యిందభోగ ములనుభవించెనని తెలియుచున్నది. 

రామాయణము . కున శేఫోపాఖ్యానము 

రామాయణమునందలి కథని కనఃశ్శేపోపాభ్యానమనియే చెప్పవలెను" 

ఇచ్చట హరిశ్చందునకు బదులుగా అంబరీషుడు (పతిభలమిద్మి శనశ్శిపుని 

కొనుక్కొని అతనిని యాగపకవుగాచేసి యాగము చేసెను. అందుచే మిచ్చట 
కూడ పనశ్శేపునకే (పాధాన్యము కన్పించుచున్నది, 

అంబరీషుడు ఇకార వంశజుండనియు హరిశ్చంచునకు పూర్వుడనియు 

అనేక పురాణములు తెల్పుచున్నవి. అంబరీషుడు అశ్వమేధ యాగముఖెని 

తురగమును వకలగ ఇందుడు దానిని అపహరించెను, పలువురు శాస్త్రవ తలు 

తురగమునకు బదులు. (వాహ్మణ బాలుని యాగపవవుగజేసి యాగము కావించి 

నచో దోషము పోవునని తెలిపిరి. పలువురు మంతులు పలుదిక్కులకు 

(వాహ్మణ బాలుని కొనుటకై వెళ్ళిరి. చివరకు బుచీకుని కుమారుగైన జన 

శ్మేపుని వారు కొనితెచ్చిరి. అంబరీనుడు యాగము కావించుచుండ ఇం(దుడు 
(పత్యక్షమై ఆశ ప్రమునిచ్చి వనశ్మేపుని విడిపించి అతనిని రశీంచను. హరి 

శృం దుడుకూడ అంబరీషునివలెనే నరమీధయాగము చేసెను, కాని విశేష మేమన 
రామాయణమునందలి శున్మేపుడు 'బువీకుని కుమారుడు, భొరతమునందు 
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జడని ఐతరేయ [వాహ్మణామలయండు బప్పుజప  అండునే అంట! డు wins 
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శము కానరాదు. 

మార్కండేయ పురాణము = హరిశ్చందోవాఖ్యానము 
తెలుగు హొరీళ గరప కొవ్యమునకు వస్తున్న న్ సతః పొరిళ్ళం్య రుని కథ 

చూర్కండేయ పురాణమున విపులముగా గలదు." ల గరళ్లులలో న్ని హారిళ్ళ WEN 

కథకును సూష్కంచయ పురాణపునతివిలి కవ కును సంజువము కొనరాదు, 

మార్కండేయ పురా:ము తరువాత వచ్చిన తనీ భాగసలాడి Pe 

సత్యహరిశ ఎందుని కయి Poh మూరు తో NE J ఖం క 

నూర్పులతో కావ్యముల యండు 14 సత్యహారిళ రుని క వెలసినది. ఇగ 

పురాణ స్ఫృష్షి యగటచే చీనని స 
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ళ్ కా. శ 99 ! హారిళ్ళాం... _ వాఫ్య్థనను 

ఈ పురాణమున్ సత్య హరిశ్ళం|దునీ ర్ఫా? సందర్భముతో నా వ్యతొంతము 

ముడివేయబడెను. ఈ "అంశమును తదితర పురాణములు "-ప్కెైనతదు- ఇందు 

_దౌపదెయుల జనన వృత్తాంతమిట్లు గలదు ==. 

వ్యాసిమ్యతైన, జైమిని తాను మార్కండేయ మహార్తి౧ సమీపించి 

పురుషో శ త్రముడు మానవజన్మ మెత్తు టకు గల కారణమును వా.వవు తప్పరకు 

[దౌపది ఆ[గవహొపియైన విధమును మహాబలుదై న బలభ్యడునకు శీర్ణయాాతం 

యంద్లు (బహ్మహతా డోషము వాటిల్లిన విధమును పాండపేయలై న న టప 

దేయుల వివాహిళులుగనే మరణించు టకు గల కారణమును తెలిసికొన గరిమ. 

దానికి మార్క గేయ మహర్షి వింధ్య గిరి శిఖరము పెన నున్న ధహ్యపశఖల) గ 

జై మిని సేవించినబో నవి ఆ సందేహ నివ త్రి చేయనని జలిపెను, పిదప 

జై మినికి ఆ పతులు నాలుగు |పశ్నలకు సమాధాన మిచ్చు (+ రొపటేయల 

జనన వృత్తాంతము నిట్లు తెలిపినవిః- 

- తొల్టీ. త్రేతాయుగ ములో కీ _రిమంతుడగు హారిశ్చిం డుడు అయావ్యు 

రాజధానీగా "సమ స భూమండ మును "పాలించుచుందెను. ఆతడు మృగయావినో 
దీయై 'యొక్కనాడరణ్యమున కేగి రషింపుము, రశెంపుము అను ఆడు సూలు 

ఫదింబదిగా వినెను. ఆ ర్రజనవాలకుడై న హదిశ్ళందుడు వేటను ఘూని ఆర్తుని 
రకషించెదననీ' తలచి తత శ బ్దము ననుసరించి పోవుచుండెను. బడ ఎట్ సోకి”, 

విశ్వామి తుడు సకలవిద్యాసాధనకై తీవ చిత్తముతో తపస్పాచరిం[. ముండ విద్య 
అలజడి చెంది స్తీ కంఠముతో నాకోంసించు చంపు. విళా ఎమ్ తునక 

కోపము కలిగించిన విద్య లడిగి పోవునని తలచి నలచ్నకనర్తిని కలి అంది 
నటుల సర్వకార్య విఘ్నాథిపతియెన విఘ్న నాయకుడు హరి నందుని ఆటిశిం 

చెను. అంతిట హరిశ్చందుడు వినాయక (పభావముబే సుక కుస్ట్యుడ్రి నొ 

పరేఛావమెరగక బాధింయ నా మూధాత్ముని సంహరించెదనరి యదిల్బును విశ్వా 
మీతు9ని దెసగా పోవుచుండెను, అచ్చట తపో నిష్టలో గున్న విశాము తుని 

చేవలకు వాడి ములుకులై యూ పలుకులు వినబడెను. విక * “మిచుంనకు “పట్టరాని 

పము వచ్చెను, అంతట విఘృ నాయకుని కోరికప్రకారము విద్య లడిగిపోయి? ము, 
కాని హరిళ్చందుని శని పట్ట కొనెను, రాజు కూయిడు ఆంగనలకు బడులగ్ని 

ఖః 
అ సద౦9ళుడై న విశ్వామితు)ని గాంచెను రాజును గాంచిన ముని ఓరీ! పాషాత్మా 
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జీ 

పరగ ము) అందులకు బదులుగా తనపు రాంహా గ vee 
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వలయు ధను గమ! te కోవ, ఉందరీ wih WMD uy 

mw ౩ త్రినట్టు తలచి మున అంత మాత ఇ గడిగుముకు సంతనింది అంగద, 

ఉంకను సు ద్ రత పు ౪ ఇ రొజు ధగా ములలో 3న కావవే స, సలి, 

శన వలతో రాజుంచో తేలికగా సకినంకులక లకు ముని నంతనగించి భాధా సి 

హరిశ్బర్యిఒ ఖరీరములు తర్. ఆతని సుని సామాజ్యమాను తనకి. ry ty క. 

రానికి గాజు (పసన రి త్రముతో నివకారు న 1 వాస్తముం జోడించి నర 

మును దానము గను. పంటన ముఏ రాజుతో నగరమునకు వచి? క సమ గు 

మును (గ్రహించి హరిశ్చం! డని నార చీరలతో నగర మును వడిలి హొ ార్యునను 

రాజు భారా;పు ప్కుతులగు వెంటనిడుకోని రొజమాగ్గవ ముగి సోరదుండను. వారి 

మార్గమున రు నిలిచి ముని రాజాయ క్ రనము సీయపకడోు వె పోవుడి వీ 

వని యడిగోను. రాజు చేయునది ఒక ఒక్కుమాసము గడువు 
అంతట అయాధ్యవాసుబు భారపు స్ట్ స్ప తులతో “a కరమున 

రాజు వెంటనంటి పోప్పుచుండిడి, ఆగక విపత్తులగుండి కాపాడిన నీవు మమ్ము మ 

కారణమున పీడుచుంటివి, నీవు ఎక్కడ: చండుపో ఆక్కడే శస ంముండును తగరు 

వారు పరి పరి విధముల విపి? స్ప పోవ పంగికి, రాజా వారి నోగనాకు కు? స్ 

విశ్వామి(తుడః వచ్చి “BA గా; nr సొందకలెనని howe" యగ్ 
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iy [oe] 

క శో 1 లీ గ్ నంట. ఓ . a 
చంటీ నస్ మా వ మారక of పక్ గలిగి ణీ tis నటనకు బానిస ; జోకు 

రన వ్ ల్ “a a fet mrt న ణో 

వరిశ్చం (దిన్ గ. ప్ ముగ arya Pet a జతి wh] mh లోక 

దేవతలతో పలికిరి, 

 విత్యామితురా పలుకుల విని మిక్కిలి పది మీకు మనుష్య 
జ i ml hgh mh, pw g య ॥ er 

పక్షపాతము నిట్లు సలికితీరి కొప్పన మీదు నుక జక ండసి ఖీ 

వారు మిక్కిలి దుఃఖించి మునిని |హొగ్దింప సస స తగు మీకు మానవ 
ఖు 

జన్మ మై తినను వి వాహన: ఆగాగు. ఏకో 
గ. 
dat 

Mata tt i 



లిల్లీ . హరిశ్చం[ దో పాఖ్యానము 

మరణించెదరని తెలిపెను. తదనంతరము వారై దుగురుగు (దౌపది గర్భమున 

నుపపాండవులె. జన్మించిరి: బాల్యదశలో నశ్యత్థాము హ సమున హతులై రి. 

అని ధర్మపత్షులు జై మినికి చెప్పెను. 

ఈ వృత్తాంతము మార్కండేయ పురాణమున ప్రాధాన్యము వహించు 

చున్నది. జె మిని మహార్షియొక ్క- సందేహము నినృ క్రియనేది. కాని యీ 

అంశముపె హరిశ్చం[దుని వృత్తాంతమంతయును చెప్పవలసి వచ్చును. తాన 

అతి కుతూహలముగా వినుచు జై మిని పారిశ్చం దుని వృత్తాంతమును వివర 

ముగా తెలుపుమని పక్షులను (ప్రార్థించెను. ధర్మపత్షులు మిగిలిన కథాభాగమును 

జను, 

వై దిక హరిశ్చం[దుని కథయందు యాగపకువుగ (తొటిచే బంధింపబడిన 

శన శృపునియెడ కొందరకు జాలి కలుగగా హరిశ్చం[ధునియగడ సర్వమానవ 

దెవతాహృ దయములును జాలితో నిండును. అచ్చట శన శృపుని కొపొడిన 

విశ్వామి తే యిచ్చట హరిశ్చందుని సర్వవిధముల బాధించుట విచారకరము; 

కాని. చివరకు అది అతనికే వన్నె తెబ్చిసది, 

హరిశృం్య దుడు తాను విశ్వామి_ తునకు ముందు రాజసూయ లంగ 

దక్షిణకొరకై ధనమొసంగెదనని వాగ్దానము చేసెను. తపపరి ఆతనికి తన 
రాజ్యమునుకూడ ధారపో సేను, కానీ రాజును బంగింపదలచి విశాగమ్మి తుడు 

లాను. రాజ్యమును పొందిన పిదప వల్కలాజినధారియె భార్యాసుతుల స వెంట 

' నిడుకొని పోవుచున్న హరిళ్చం్టదుని అతడు వాగ్ధానము చేసన (ప్రకారము 
 యాగదక్షీణధనమును యిమ్మని అడిగెను. హరిక్ళం మడు నిర్వికొారచిత్తుడై 
యా ధనమును సంపాదించి యిచ్చుటకు నెల గడువు కోరెను, 

జ] 

భార్యాపశులతో గూడి గా జ్యమును విడిచి వెడలుచు చున్న హారిక, JU? 

యొద్ద శరీరము (పాణములు తప్ప ేలేమియ లేవు. కోపున నతడు తమకడనిక 

దేహములు మా(తమే మిగిలినవని తెలిపెను. అందుచే దహుముల నమ్మయేని 
బుణము తీర్చెదనన్న యాతని సూచన యిచ్చట కాన్సించుచున్నది. ఇచ్చట 

నుండియే విశా షమి తుని, (₹ర్యము (పారంభమాయెను. కట్టుగడ్డలతో కదలు 

చున్న హరిళ్ళందుని విశ్వామి తుడేమియు చేయణ'లక పోయెను. భార్యగు 



తు స్త్ వేదపురాణ హరిళ్చం (దోపాభ్యానములు 9 

మోదినను చలిఐపని ద ఫచితుని ౫3 రిక | "దుని చాటి విళ్యామ్ముతుకు నరం త 

కోపము [పకటించినాడు ఇక్కడ సో శ sry (ని కీల! dad నము mes 11 

మృతుని కోపమనెడీ సొనపె రాపిడీసొంవీ మది. క [(పకాశందినది, 

కాఫక్ చేరిన హారిళ్ళర్యదుని విళా రబ తుకు బన్ను ఉను... అ నిండి 

నది; సొమ్ము తెస్ముని వేదిం 5. = గదా ఇములు న వకు నా భారం 

పతులు, మీళేద గుచించుకో కోపూణుప 9 war గ యుగ  సిశ్వామ్మతు 

నితో పల్కెను, ఇక్కడ హరిక. డీ యయనప పము బదు సకకదా నందం 71 

తలపుకూడ ఇదు. అతని సహనము మానే : 

అర్థదినమున్న దీ కదా ఆంతలో స పాటంది యిం బృిదనని హకిళ్ళ EE కు dw 

ముని అందుల కంగగరిచి మరల వస్తే వను, ధశమియ్యని Phas 

సి వెడటెను. గ్ దీర గ్గ థ్ యందు సస వ్వ Ss ath తనక sinh. ఎట్ ల స్మ న్ 

జేసిన వాగ్దాన పాలనమున క్రై స గంట తీగ? వన్ని EAD అతని వయసు! [3 
ల్ 

Hy కాని అచ ఎట హా హరిళ ఎంటడుడొగినమాట నిల. tw ath (పదాతి పనుల 

లేదు. ఇచ్చట హరిళ్సందుగు చేసిన పాగ నము నిల టెక? నుట3 వి 
పరి విధముల చి[తింబేను. చివరకు భార్య హరిళ్చందుదిగో కనను అమ్మ 
బుణము తీర్చుముని SDI, వింతో న “నవంతుకాలై న గ్ శ్రగొని తక Dt 
జాలదు. ఆ హాటక కపల్నీ ([సతుగై న హారిక బ్ Ms అత్ దఃఖమునో 

కుమిలి నేలగూలెరు, మప పత్కివతమైక. ఇవో ళీ LE Ye ము 

చూడ లేకపోయెను. అన్తే విధముల వలంకుకు ఇ Ine క్షు ంహాలేను, 
నాలుడ్డైన లోహిళుడు కలి బాధకు దాళంక ఆమ ఇడ్లి! అన్నము తర్మతీ ఆసు 

Ws సో Cy Ww ఖో ట్లు శరీ; . ఖో ణో | మనుచ్చ ఏడ్వ న సుఖే ఇ క. we yg i Wh Yan గ సీమానప్పుని షా: తు నీ 

కరుగదు!. చిరకకు లపల హాడ విలవిలలాడి నోవ్చును,.. ని మనము 
థ్ ము క. 

మూలం ళ్ ant, 
18 మూర్క హ్ శంక జే ఇట్టా నయము! | శ శ శీల గా శస, 



రడీ , హరిశ్చం దోవాంానము ణో 

సర్యేనార్య _పతపలి సల్యే తిష్టతిమేదిన? 

| సల్యే [పతిక్షి తః॥ 

అశ మేధ సః హసంచ సత్యంచ తులయు* _థతంు! 

అశ మేధ సహృస్వాధి సత్యమేవ విశష్యలే॥ 421 

931) 

అని. సత్యమును గూర్చి తెలుపుడు 

ఆధవా కీం మమై తేనసామ్మ _్రోక్తేన కారణము 

అనారే* వహాపసంకల్చే కూరే ఫె న్నతవాదిని॥18॥ 
ల 

అని ఎంతో ఆపే క్షగలవానివలె విశ్వామ్మితుడు తన దడి ధికక. సయ 

మని కోరెను. హరిళ్ళం్యదుడు ధనమునిచ్చు స్థితిలో లేడని తెలిసి కొనును, 

కాని ' వాసిస్ బాధించినచో చేయునదిలేక ఆడినమాట తప్పునేమోయని విశ్వా 

మ తుడు తలందెను, 

పె ఉపదేశము హరిశ్చందునకు నిజముగా ఉపదేశముయైనదీి. ఆతగు 

సత్యమున కై దృఢ వతుడై నీలపను. భార్మ శనను ఆఅమ్మమని తంత గేల 

గూలిన హరిశ్చం[దుడు గుండె దిట్టము చేసుకొని భార్యను అమ్ముటకు సిస్టాపడి 
, పః 

ఖీ 

నాడు, 

ఇచ్చట “అశ్వమేధ సహ్మసంచ"”” అను నలుబది రెండవ భ్రైకమువకు 

అనువాదముగ నన్నయ భారతము నందలి కంద పద్య ముక్కంటి దుష్థుంపో 

పాథ్యానమున కలదు :- 

: | క్ర . వెలయంగ నశ్వమేధం 

బులు చేయును నొక్క. సత్యమును నిరుగడలం 

దుల నిడి తూపగా సత్యము 

వలనన ములు సూప్ప గౌరవంబు పేర్మిన్ iY 

ఈ యుపదేశము శకుంతల దుష్యంతునకు చేసినది. ఈ యుపాభ 1౫ 
శ్ర 

19 మార్కం - సప ఆ 42 నా || 
ధు 

20 మహభారత అదీ. ప.చ.ఆ.96వ 



వ వేదపురాణ హరిశ్చందో హాఖ్యానములు ఇ 

ఎన్నో విషయములు (పబంధములుగా స గత కింపబకుట- గాక, యిట్టి ౯ స్లో క్ర యుల 

ఖావములచ్చటచ్చట కన్సించ.టజే మార్య.ంచేయ పురాణ (ప్రాధాన్యము లో 

ము సచున్నది. 

విళ్వామ్మితుడు ఇంకను అతనిని భయపెట్టుట్ట్ను (ఇహ్మహక్యాళాప 

భయమును చూపును రాజు సిబముగోనే ధయవపతీగాలు, షట్లు పళ రమ తుద 

పదింబదిగా వచ్చి హరిశ్చాంటాని. బాధిందుట పై డిక కథయందలి. వరు 

రాకనే కెలుపుగున్ఫది, సి oe PO బష మున లు జే బప 

పోయు దిశా = మి, రుని ణము తీర ఎనాడ్; 
ఖీ 

| 

గ్గ 

అంతటితో త్త er చందిని ముని హరిళ Jl డుని గవద నేరింపసాగన్ను 

లోకంలో అప్పుల బాధపడుటకంగి చనిపోవుట ఉలంనవీ యచ్చట నండీ ఓ 

టీనడిమూ |! 
జు 

న 

హరిశ్చందుడు కలన న్ ఫి పడరాని Kut ముకం AYE సంతత 

పిశాచ రాశసగణములటీ నాళ శాన Es Choy జసఒదున 1 bey pre 

నుండెను.అనేకుల ౪" pe కనములతో స్మ ,గలాది ఏ ము గ ct నొ శ్శళానము 

| r 4. j rw 

భయంకరమై యున్న చీ 

hy ఇిదుని భరత మున ahh పేరీక్నం" bi i యెట్టి నన్ని వేళు: sd 

కలి. ౦పబడినవి, భొధ్యాష “పు ఈ! 1) యంటమత ete వాతి స్టముబ్కగల ల. 

వారీని తలచి మనమున "rsoun స శొాస్ క శ్ వ్యముగు మకువలేటు కో 

సమయమున సృ నమున నాతతొక కల గాను, అందు తన నందనుగ, 

మృత్యుగ తుడ ననియు, లాను, ములగ కః ముల సింది వినన సరమ కట 

మగుననియు దః ఎబుగతుప మసన లోకమునకు i CI) 1 థ్ 

(తోయించిన హరిళ్ళందుదు ఎల్కా.ంది. మిక్కిలి భయపడి యూ 

కంటెను బెట్టిదమైన దళియేడి కలుగునో లని విగారించి తన కుమారుని 

కాహిడుమని వేల్చులను వేడుకొనెను, 

ఆండ్ ఓక్క నారు ఉరగ శరీ గ్రని టో జగ bri శః 

శ్మశానము _పవే3ంది bie విధముల వింపీంచు Lol ఆ లేకు! | సిన 



శ్రర _ హారిళ బ్ (గోవాట్యునములు 

పొజు ఆమెను సమీపించి సర్వ గట్ లశ్షణలడ్షితుడై న బాలుని చూచుట జరిగి 

నది. ఆ బాలుదివరో నరేందకులము వాసే యని యతడు తలంచి తన కుమా 

రుడు కాడు కదా యనియు భావించెను. గ్ డం చో నాఖ రాజా! యెక్కడ 

ఉంటివి ఒక పక్క రాజ్యనాశనము మరియు సేక్స రా భార్యా ప్కుతుల విమో 

గము ఓ విధాతా ! రాజర్షియైన హరిశ్ళం్యదున కెట్టి కష్టములు కల్పించి సర్వ 
నాశనము చేసితి” వని పరి పరి విదముల “కింను. హారిశ్చం దుస గుండ 

కరిగి పోయెను. ఈమె నాభార్య కాదు కదా ! ఈ బాలుడు నా జొలుతేనా మనీ 

పరి పరి విధముల విచారించి యతడు మూర్చితుడ్రై నేల గూలెను, రాణీ స్వ బ్య, 

అవాంతరముగా వచ్చిన రాజును చూచి దానును మూర్చపోయినది. రాజు 
తెలివినొంది పుతుని కొరకై పరి పరి విధముల విలపిందెను. ఎంతటి ధీకున 

కైనను కడుపు కోకమటువంటిది కదా! తన కల నిజమైన దని యతడు 

కుమిలి పోయెను. చివరకు చేయనది లేక చితి పేర్చి అందు మ్యతుస్త్రన 

కుమారునితో పాటు భార్యాభర్తలు తొముగూడ చనిపోవుటకు సిద్ధవడిరి, ఇచ్చ 
న ఈ కథ పతాక స్థానము నందికొనినది, లోకములో నన్ని రష్టముమ 

మానవృలును భరించి యుంగ్రు, (పాముల త్యణించుటరే నను స్ట్ పదను 

గాని హరిశ్చం _దుడు సత్యమును త్యజింపలేదు. పరమా మాత్ముడు ఈ ఈశుడు, వాను 

దేవుడు సర్వేశ్వరుడు నైన నారాయణునకు చేతులు జోడించి భార్యాభర్తలు 

సార్థించిరి, | 

అప్పుడు ఆసత్యమార్తి, రియైన మానవుని హారిళ్ళందుని రోషంచుటకు 
(బహ్మ ధేవతలతోడను యముని తోడను సిద, సాధ్య గణములతోడను కూడ్ 
వచ్చినాడు . 

కే 

శ్ 

_ "విశ్వము తుడు కూడ వచ్చెను. యముడు తానే చండాలుడననియ అశని 
సత వాక్ ఎరిపాలన _ సికాపబకై యిది యంతయు క ల్పింపబడినదినియు 

పెను. పిదప అమృత వ వర్షముచే బాలుడు రోహతుడు (బతికినాడు, 

రోజు సక లాభరణ భూషితుదై  కార్యాప్పుళులతో వెలగొందెను. కళ 
కింతటితో సమా ప్రి కలిగినను కొదవలేదు. కొని ని యిం[దుడు వారిని ని స్వర్గము 



చేదపురాణ వారిశ ౨ దోపాభ్యానములు #7 

~~ యో 

పారిళ్చ్ళండుడు తా" చండాలుడనని యు చంగాలపతి దగా క్ల టేనటే ఎచటకు 

రాజాలననియ తన కొరకై కోసల నగరవాసులు దుఃఇములో మునిగియుండు 
జనియు వారిని వడిలి రాజాల ననియు పలికెను", 

(వ్య హత్య సురాపానం గోవధ ,ీవధ సికా 11 

తుల్య మేడి ద్య. "తాపం భ్రత్యాగా రుదాహ, త 1804 

భజంతం భక్తి మత్యాజ్యః త్యజతః స్య్యాత్కధం' సుఖము | 

జై ర్రినాన్నవంం: నసుమి తస్మాచక్క్ల దీన: [స nat 

అని పలికేను+- దానికీ నురందుడు ప్ప 

(హౌ ఏించును. అని పలుక రాం "ఓ 

ణ్భపాపములను స్వర్గ సరక ముల) 

యిరదొ 1 రాజు జనుల సంపప్టై ఇభము 

లచీ నిండిన రాజ్యము నసిభవించుగు. య ముల నొనర్చునుం కొనన ఉష 

కారుల్తై న జనుల విడుపు గొల్ల నని పలికెను. షష్ట హరీశ్చం[దుడు ఇం దాడి 

దేవతల సందేవానివ్య డ్రై బీసెను. __ అందువలన నిసార్థియు 

దును సత్య వాక రిహొలకు డున న య విక్పంద వ మహోరా జు డగరములోని 

సర్వ *నులతోడను విమానమున నాక లోకము కరగలిగెరు.. 

ఈ విధముగా మార్చేండయ పురాణమునందలి వారిళ్ళం్యరుని కథ 

సత్య స్తంధుద్దైన హరిశ్యర్యదు ని సృత్తాంతమును తెలపుడు ఆ చంగదొర గ్రాముగ 

ఆతని కీర్తి నిలుచునట్టు బేసినడి, 

ఈ నూర గ్రాంతయ 

యుద్ధమొక ట్ర, 

హరిళ ష్ (డని స్ sh" మన ట్ ఎ్రక్హాంరను త ఏ తరు పా నిడి. ణీ ont CASA 

చరిత్రమును తెలుపుచున్నది. హరిళ్చర్మదుడు తో గూ 
కేగిన పిమ్మట వాని పురోహితుత్త న వశిష్టుడు 



ole హరి? ఎలో పాభ్యానము 

తపస్సాచరించి తీరిగి వచ్చెను. పరము ధార్మికుడై న హొరిశ్వ ఎ దునకు విశ్వా 

మ్మ తుడొనరించిన యుపకార మెకింగి మిక్కిలి విచాకించెను. విశ్వామ్మితుని దెస 
పట్టరాని కోపము వచ్చెను. అప్పుడతనిని సమీపించి: ' 

“నుమ పుతృళతం తేన విశ్వామ్మితేణ భూలితమ్ ! 
తాపి నాభవ్యత్కోధ స్తాదశే య్యా దళ్యొధ్యల ( 

అని పలికెను. వసిష్టునకు తన సంతానము ..డ క. ఉను సత్య సము 

డును ధర్మపరాయణుడును నైన హారిశ్చరదుని యెడ నఫిమానము ,పండు* 

ఉ తముల కెప్పడును స్వార్థముండదు. లోక కల్యాణమే వారి యథిమతము' 
వసిష్టుడు. . హరిశ్చం|దుని గుణగణములను రీ రించెను. పట్టరాని కోపములో 

విశ్వామ్మితుని టర మె పొమ్మని శపించెను, అప్పడు విళ ను తుడు ఆడేటు 

గమ్మని వసిష్టునకు _సతిశా పమిచ్చెను. అంతట వసిష్ట విషము తులు మూడు 

వేల దొంబదియారు యోజనముల పొడవగు బకమును ఇ౭ంకువేల యోజనముల 
పొడవైన ఆడేలునై తమతమ పూర్వ్యవై రము వలన భీకరముగ పోరాడుచుండిని 
ఇగములు. వణకిపోయెను; ధరణీ ధరముల గూలసాగెను (పాణులెల్టరు కయము' 
నొందినవి. ఆంతట _బహ్మ, దేవతా కోటితో నేతంచి వారి తగవు తీర్చెను తపో 
విఘ్నమూలమైన రోషము విడువుడని (బహ్మాదులు వారికి లిపి ఆంతగ్జానైరి, 

ఈ ఆడి బక యుద్ధకధనమే కావ్య హరిశ్చం దమన నిద సభలో 
జరిగిన వసిష్ట విశ్యామ్మితుల వాదోపవాదనలకు మూల్పునదని ఊహింప 
వచ్చును, అదియునుగాక వైదిక కథ యందు హరి చలిని మ గానంతరము 
చెప్పబడిన శనళ్శపుని వృత్తాంతము వలెనే ఇచ్చట ఈ గాడయు తెలుపబడినది. 
ఈ గాధ వషునికి హరిశ్చం్యదుని యెడ గల (పేమాతిశయ నును జోల పుటట్సే 
గాక హరిళ్చం(దుని పోతకు (పాధాన్యమొసగుచున్నది. 

మ. వధముగా , మార్కండేయ పురాణమున నళ | హా “hc (డ్ నీకఫ | ' mn wt , , ' , ॥ fey Ga జ 

వర్టితవై.నది. ఐతరెయ (వాహ్మణకథయందు రోహిత జననము మొ[తమే చెప్ప 
చ అమలు న మా | క్ష 28. మార్కం-నవి. ఆ. ర్.శో |. | 



సము 94 

బడు మార బ్రా , న హమున ' కోపిత్త | గై సనాగంత ల మ శ ప్ప పబగీనదీ . ఉండదులే 

వైదిక కథను పూర హవిశ్య,౦ (చ YM నిని ఆమ ఏ ర హరిక ౨ ద కథగను 

“పేర్కొనవచ్చు ను. ౨ దీర కథకును సని వసుతాయక. రసములలో నెట్టి 

నళఎంధమును కానరాదు. కండు SETS: ఉ తేర ద వ్ వలే 

నున్న వి. 
భ్ 

ey 

వైదిక కథయ: రు హరిళందుని పాతెర్టి _పాధాన్యమును కానరాడు. 

గణశీలములచే నాతడు స్వార్దపరుడుగగు పంచకుడుగను ర్మితింపబంను, 

హరిశ్చందుడు తాను వరుణునకు బేసీన వార్థ నము సట్ కొనతిక రోగ 

గ్రస్తుడై చివరకు శునన్మేపుని తెచ్చి యాగముడేసి .ాగభలము 

తనయుడగు కోహిళుని కాపాడుట సతయ. | బొ లోని కధే! 

[ప్రధాన ప రోర్డిళ్య ( యున్నది. కొ కారి కఫ యంగటితో నాక జన 1 tha శివలాతీరు 

డుగా పంగ: ప ంపటడుటయు విళ్వామి నికే పళ కుమారునిగా ప Mh 

బడుటయు నిందలకు వ్యతి రకించిన ష పుత్రులను వమ తుడు శపింనుటయే 

మురుగు విసయముు, గల కధయంతయు ఏెలుపబడినరి. కధ. పరిక | దు 

తోడ నే పారంభస్టునను కున పనకు పాధాన్యమిద్చి ముగించబడుటచే 

సన ౪ IEE పా న మగ బడీ Wal foal & 

మార్క“ రరుము నండు హరిక వ్యడునకే టౌధాన్యమ య్యబడి మొదటి 

గుండి తుదివరకును కథ నడుప బగు. డీనివలన బ్రేచక కథయ టు కొనని 

క ey పటు త్వ సిందు కాన బడు దున్న దీ. 

ల రత నారడుటు హరిళ్చం (డి గ హవ మునక కు వివే.సీ 

అమ ధ ర్మములగు సంతాన ar ఏ వలన కలుగు ఫలీళములగు Was 

మరియు కుమా కై వ జన్మించు టడే తండిర కలుగు క కష్టము! లు వివకింద ంపబడిన 

అన్నిటికంటె వ మానస్పడ్ 7 ప 

మునులు ఉపటిశీంచిరి, 
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కథయే ఆడుగడుగునను ఒక ఉపదేశముగా వర్ణించి చెప్పండినది. వై దిక కథ 
యందు [కతు విధానమంతయు వివరింపబడను. నరనేధ వివరణము జరిగినది. 
విశ్వామి తుడు .. హోతగ జమదగ్ని ఆధ్వర్యుడుగ వసిష్టుడు |బహ్మగ, అయ 
స్యవు ఉద్దాతగా నేర్పరుపబడినదాధిగా బాలుని యాగపకవుగా బంధించుట 

మొదలుగాగల వృత్తాంత మంతయు వర్ణింపబడెను. 

మార్కండేయ కథయందు ఇట్టి యజ్ఞ యాగాది (క్రతు పుల వివ యములేదు. 

ఆందు హరిశ్చం[దుడు విష్ణువును పార్టించినటుల "పేరో; గ్రానబిడీనఎ. మరియ 

విశ్వామ్మితుడు ధనమునే కోరినాడు. వైదిక కథ యందు థధనముగకు బదులుగా 

గోవులనిచ్చు సటయు భనశ్శ్మేవుడు వరుణేం[ద సూర్య చందాచ్ దేవతలకు (వార్టి 

చుటయు వై దిక క్రథా (పాలీనతను తిలుపగలదు. 

“మార్కండేయ పురాణమందలి హరిశ్చం(దుని కశయంతయు వికా 

మితుని కోపమును. హరిశ్చర్మదుని సత్య నియతిని (పధానముగా గలది. 
అందుచే వై-దిక'కథయందు కానరాని మాయమర్మము లిందు కొనవః సృచున్నవి, 
ఇదీ కథకు. ఆనుకూలముగా మలచబడుటచే వస్తు ప్రాధాన్యము కోల యున్నది, 
ఉటులనె: హరిశ్చ౭[దుచి పాతతో పాటుగ ఆతని భార్యయగు స బ్య సాత్ 
కూడ మార్క్మండేయమున | పాధాన్యము వహించెన్సు ఐతరేయ (వాహ్మ ణన 
హరిశ్చం[దునకు నూర్గురు భార్యలని పేర్కొనబడను, కాని అం కే స్రీ షా [త 
కును (పాధాన్నము లేదు. - కొని మార్కండేయములో హరిళ్ళ ర్మ దునరు మహా 
రాణిగా” శై బ్య దేవి తీర్చి దిద్దబడినది. భర్తకు సర్వ వీధముల ఒదొడ.గను మజా 
పతి వతగను "నామె యొప్సీ యున్నది. . కార్యేషు దాసీ కరణేషు కంతి యను 
నట్టుగ నామెతన భర్త కౌళికృుని బుణబాధ పడళక విలపించుచుండగా నే (తముల 
యదు కన్నీరు నించి గడ్డ గద్ద ద స్వరముతో నిట్టులతని నొశ్వాసింకు ఓక "పయ ర్న ఉక్ ము ల 

wy ప్రే చిరకాల. మహారాజ స్వనత్య మనుపాలయ।. 
పస | శానవ డ్వర్షనీయో' నరః స సత్య నహిష్కృళః॥ 

_నాతః పర శరం ధర్మం వద రితి పురుష స్వతు॥ 

ల గొదృళం పురుష వాను న్వసత్య పరిపాలనను!) 

బి4, మా॥ పుఅస్ట wa అ 2011 619, 20 బ్లో. 
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ఐహిక నుఖములుగోకు భర క ఇట్లు య. 

లోభొచి అరిషడ్వర్షనును జమయించినడిడ్రైు, న సక ల ధిక కొసన 

వహీ పతి (వత "యగుటచేవనే క్! బి కాల) కండు త స రంఠమనే లనాదినను 

నోరు పరప పక భర్తే యయశంంచినది. భర్ ముని విముక్తుని ఇయు! 

హాలాహ అమువంటి గాధను సహించి డొసీగా నమ్ము పోయునదీ. 

వృద్ధ య్ హ్మం నెంట్ వడలు. rate ఖ్ స్తుతుల న్స ed హారిశ్చాం 

జీ స గం Kobus సః భార, 

 వలపవకుటి చూడగా సొ, స్త్ర! భ్ 

మనస్సు నంతగ దోచుకున్నదో తరియుకున్న 

పాటు భర్త తో చితింక్కి (పాశములు త్య! 

విధముగ 1 బృపాత ఈ కఫయందు 

ఇందరు [పతి నాయగషుడు 3 Ey 

డడ కోపము పెంయకంంనుు ఇ కోపము ఎలో బా గ కంటబర్ ! 

వెన్వరికి దానము కేసెదపు!్ ఏపని రిం! ఎవరితో. క మొనరిన 3 

దవ్వ! అని మూడు (పళ Jodie, ఆ వాడు (హళ్నలతోడ కే రాటాను 

సెసము చేయుటక (పారంంంని పము గగకముగా పెంచుకొగురు దరి? 

కొరకు ధనము కోరి తదుపరి రా సమును:డి సడల పుటిట గాక య ప ¥ వీర 

ముల పహింసీంబెను చిరు ౪ త్ర! 
కా 

మాయా శ్మశా నము న. it 

అందుదే సర్వ డే లు విళాపి్య త 

రోజ దంపతులు ప్రాణము త్య రంకు ట! 
సర్వవిఫముల కాహిగే 
అక్మోది దేవా నర్యగ అ గాక సంర; పో న 

అగ tek 

1 టీ శ శా. శ హరిశ్చర్మదుని Dg ల 

మాాతము తేలదు. శే 
_శానుపొమువలె బుసలు ము. షా ws 

వేలన్లో గాక బిళ్ళ దేవతల వేలను గాడ సంక పొందెను, 

అళని కోపము పరసీమన నంకు కొనిన్లదీ, " 

మాయయ గొరనాదుల వారిళశ్చంద 1 జావ్యముళయందు దు తీర్చి ౨ 

డ గంగనసిరు. కా 
FE నో 

స్ i ei ల + | 

ప ( 
ల! 

న ie 

నన 



42 హరిళ్చం దో పాభ్యానన్సు 

శః. ' యపాశ్యానమ నందు నాయకుడు ఐ వారిళ్చందుడు (పతి నాయకుడు 

విశ్వామి[తుడు. హరిశ్చందునకు వ్యతిరేక గుణములు కలవాడు విళ్వామి తుడు, 

హరిశళ్చం్యడుడు ధీరోదాత్తుడు, సూర్యవంశ చ కవర్తి మై ఆయాధ్యాదిపతి గా 

వాసిగాంచెను. ఇతడు ఆత్మస్తుతి లేక క్ష్షమాపంతుడ్రే అతి గంఫీపద్దై 

మెల్లగెను . 
సత్యవాక్పరిపాలకుడై. మొదటినుండి తుదివరకు తన గుణశీలములను కాపాడు 

కొనెను... భార్యను కౌశికుడు మోదినను పల్లెత్తు మాట పలుకలేదు చివరకు 

రాజ్యమును దానము చేయునపుడు కూడ కించి త్రై? నను చలింపని దృథ|వతుడ్న, 

ఆకలి బాధను బుణ బాధను పడలేక పోయినను నిశ్వామి_ తునితో నతడు బేలగా 
సలుకలేదు.' భార్యా పుతుల కష్టములను చూచి విదారిండెనే కాని తగ స్థితికి 

కొంచెమైనను విచారింపలేదు. గంఖీకుడే కాక హరిశ్సందుడు దానశీలి బూత 
విశ్వామి తునక రాజసూయ యాగ దక్షిణ ధనమొసగునపుడును చివరకు రాజు 

దానము ,చేయనపుడును కించితై నను చలింప3దు, సత్యవాక్పరిపాలకురై 

(ప్రాణము. లై నమ, త్యజించు టకు నిచ్చగించెసు, ధర్మ పరాయయుడై ఆడు 

కూయిని వినినంతనే వేట విసర్జించి త్తీని రశ్నించుటకు బయలుదేరెను. ఖా విధ 

ముగ్గా ఇంకు హ్వరిశ్ళం|దుని పాత, హోషింపబడినది. 

రనమ:= 

ఎ హరిశ్చందుడు ధీరోదాత్తుడు, వీరశ్ళంగారములలో గొకటి అంగీరన 
ముగా గల కావ్యమునకు నాయకుడు, ఈ ఉపాభ్యానము నందు వీరము అంగీ 
రసముగా. ఆస్వాద్యమాన మగును, “వీరరసము ధర్మ రక రత్యమూలమున 

లోక. కల్యాణ ' 'హేతువగును. వీర్పులలో స్వార్థ త్యాగము ధర్మ పీరతం తయ 

ముఖములు . “సీర్తులగు శ్రీరామ యుధిష్టీరాదుల స్వార్థ త్యాగ ధర్మ ని ప్థతళు 
వివరింప పనిలేదు. గదా! ఆని. కావ్యాలంకార సంగ్రహము తెలుపుచున్నది: 

-వీరమేనక ఉత్సాహము స్థ సాయి భావము, లోకో త్తర కావ్యముల సాధింప 
జేయ దృఢ మైనో .పయక్నమే ఉత్నాహామగును. దాన ధర్మ దయాయుద్ధాడుల 

యందు చూపు ఉత్సాహమే వీర రసమునకు స్థాయి యగును. 
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ఈ యుపాఖనమునందు ధర్మ దీర మంగి కసమైనది. అపి నత్యముడే 

ఫోషింపబడినది. హరిళ్చ్ళం్యడుడు ఆ ర్తనాదము వినిన తోడ. “ఓమాని ఆరు? 

కంచు టకు (ప్రయత్ని ందుట ధర్మ, పరముగను, రాజ్యదొానము రానవీరముగను 

శోభి చున్నది. ఈ యత్సాహమనకు. | అలంంసము హరిళ్ళండుడు, చివర 

క్ తడు మరణమునే. నీ నను గ్రో రను గాస్ నర్యసుగ డం వచు ఈ బే MT. Tay 

స్వర్గ (వాప్తి పి కలిగినది, ఆ మవసీనష ని అండగంండిన జనులకు హర ౫ Cn 

లభించినది, అంతియేగాక యుంతటి మార టప 2] ఎస్నన్ను . a" ఈ రన ఫ్ర 

గాని (బవ్మోది దే వతల త కీ రని హ్ తిను. 

ధర్మ నీఠమునకు తోడుగ నింతు కరుణము నిలినిసది. వీరము నకును, క 

నకు నెట్టి సంబంధము అకవోబునను సక క యర 

సని, శన న పాలితులు శకమున స ముని, నిగిపోవ్పు సమము గో: కప్ప 

హు దయము చలింప వర్మ సుల్ల పున 

రి 

i 

క్రై నసు నిలబడు ¥ 8 క్ వండు 

మానవ న్యూతులనే కరిగి ప 

ల +* అటో mw 
po ie hte 

ఈ కపణమ సత్య 0 క కథలో 
వేసినది, అది విళా-గు చని మాయవనలస సళ 

కొందీయు ఏ హరిళ్ళ; VL “ని కగ్టేరళ్ల 2 కగినని అది, ఏలకుల ను 
wa స్డళిగ శా లే ws Rn ch Ph 

తురక వి SRN Ow సవర ర ళ్ 
లో 

(ధి కటి ఖా కరమున ge గ్ర రదు, 

కొన్నదిగా గాక, నహంముగా !
 

యగు స కాపాడిన వీళా 

* 

త్ర న స్మ లో కుని 

ono ట్టిన 0 కు ఇచ టీ హరంతి ? నర్వ n DEE 



48 హరిశ్చుం దో పాభ్యానము 

వేటమాని వచ్చిన హరిశ్చం  దుని పలుకులు తపస్సులో నున్న విశ్వా 

మ్మితు చెవులకు వాడిములుకులై సోకి ఛీ) మూర్గా ! ఆగుమని పలుకుట తోడనే 

యితని ర్మాదము . స్ఫుటమైనది. అకారణముగా కొబ్యను మొదునప్పుడున్న 

బుణము తీ ర్చుమని హరిశ్చం్మదుని వదిందు నపుడును ల” (దమున్నది. ఇది 

కరుణముతో సాగినది. ఇందు అంతము వరకు విశ్వామ్మితుగి కోపము చల్తా 
లేదు. దీనికీ తోడు యముడు చండాల వేషమున విశ్వామ్నితునితో నహః 
రించెను. ఇట్లు కొంత వరకు రౌ దము పోషింపబడినది. 

య 

నై 

అధ్భుతర సము:-ఈ 'యపాభ్యానము నందు చితిలో పడి మరణించుటకు 
సిద్ధపడిన 'హరిశ్చం దునకు (బహ్మదిదేవతలు కన్నించుఓ అద్భుతము అటులనే 
మృటుడై న బొలకుని అమృత వర్గముచే బలిరించు ఘు మున కీందు కుజ 

అద్భుత అనూభూత మగును. 

మొతము మీద సీ యుపాఖ్యానము నందు రస పోషఎమును నాయ 
పోషణమును చక్కగా జరిగినదని చెప్పవచ్చును. ఉండు వేద కథలో కొన 

రాని కావ్య సృష్టి కలదు. కాని దీరుడును వీరడును; న హరిశ్చం(దుడు అడు 
గడుగునకు మూర్భపోవుట కొంతవరకు ధీర నాయక  లషంమునరు లోపము 
కనను ఇది పురాణము నందలి ఉపాఖ్యానముగాని కావ్యము నందలిది కాదన్న 
విషయము మరవరాడు, రః నాయక లషణ లోపములు కావ్య హరిశ్బ..(డుని 
కథలో సపరింపబడెను. ఇటులనే విఖ్వామి తుడు అకారణముగా సము తెచ్చి 
పెట్టుకొనినను చివరకు హరిళ్చందుని పరీక్షించుటకు తెచ్చి పెట్టుకోని నటుల 
కథ యంతమైనది. ఆప్పుడు విశ్థమి (తుడు విళ్వాఖ్యదేవతలను ఫపంచుటకు 
గల కారణము బలీయము కొళేథు అందుచేతనే దేవీధాగవతము (పదేయుల 
గాధను వదలినను విళ్వామ్మితుని కోప కారణమును ఇప టర. (ప్రయత్నించ 
నది.. దానినే గౌరనాది కవులు చేపట్టిరి, ఈ విధముగ మార్కు. తీయము 
నందు వర్తి ంపబడిన సత్య హరిళ్చన్మదుని కథ సవకింపబడుటని నదీ న్వుతర్యత 
కావ్యమగుటకు హేతువయ్యెను. ఇండు ముఖ్యముగా పేర్కొన. దగినది మూల 
శథను పెంచుటకు జరిగిన (ప్రయత్నము కొని మూలకథ  వడువజడటిదు. 
ఆందలి రసములకును' నాయకునకును మెరుగులు దిద్దబడినది. అందలి వర్ణనలే 
గౌరనాదుల కల్పనలకు ఆలంబనమైన వనుటలో ఇంచుకై నకు నందేవాము శీడు, 
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వేటమాని వచ్చిన హరిశ్చం్నదుని పలుకులు కపస్సులో నున్న విళ్యా 

మ్యితు చెవులకు వాడిములుకులైై సోకి ఛీ! మూర్జా ! ఆగుమని పలుకుట రోడనే 

యితని. రౌ|దము . స్ఫుటమైనది. అకారణముగా ,కౌబ్యను ఎదునపుడున్న 

బుణము తీ ర్చుమని హరిళ్ళం[ దుని వేరించు నపుడును రొదమున్నడది. ఇదీ 

కరుణముతో సాగినది. ఇందు అంతము వరకు విశ్వొమ్మితుని కోపము చల్లార 

కేదు. దీనికి తోడు యముడు చండాల వేషమున విశాగవి[తునితో నహక 

రించెనుం ఇట్లు కొంత వరకు రొ దము పోషింపబడినది. 

అధ్బుతర సముః-ఈ 'యపాభ్యానము నందు చితిలో పడి మరణించుటకు 

సిద్ధపడిన 'హరిళ్చం[ దునకు | బహ్మదిదేవతలు కన్నించుట అద్భుతము అటులన్లే 

మృతుడై న బొలకుని అమృత వర్గముచే కదితికిం౬ ఘసష్టమున కీందు కూ 

అద్భుత అనూభూత మగును. 

మొ త్రము మీద సీ యపొఖ నము నందు రన పోషణమును నాయక 

సోషణమును. చక్కగా జరిగినదని చెప్పవచ్చును. కందు వేద రథలో కొన 

రాని కావ్య సృష్టి కలదు. కాని ధీరుడును వీరుడునుస న హరిళ్ళందుడు అడు 
గడుగునకు మూర్భపోవుట కొంతవరకు థీర నాయక  లషబమునకు లోపము 

ఐనను ఇది పురాణము నందలి ఉ పొఖ్యూనముగాని కావ్యము నందలిది కొదను 

విషయము మరవరాడు, ఈ నాయక లక్షణ లోపములు కావ్య హరిక. “(దుని 

కథలో సపరింపబడెను. ఇటులనే విళ్వామ్మి ళుడు అకారణముగా గోపము లచ్చి 

పెట్టుకొనినను చివరకు హరిశ్చందుని పరీశించుటకు తెచ్చి పట్టుకొని నటుల 

కథ యంతమైనది. అప్పుడు విశామి[తుడు విశ్వాఖ్యదెవతలను శపించుటకు 

గల కారణము బలీయము కాళదు అందుచేతనే రేవీధాగవతము  (భొపదేయుల 
గొధను వదలినను విళ్యామీతుని కోప కారణమును. చెప్పుటకు (సతతం 
నది, దానినే గౌరనాది కవులు బేపట్టిరి, ఈ విధముగ మార్క..తీయము 
నందు వర్ణి ంపబకిన సత్య హరిళ్ళం దీ కథ సవరీింపజడుటడి నద సుతం, (ల 

కావ్యమగుటకు హేతువయ్యెను. ఇందు ముఖ్యముగా పేర్కొన దగినది సల 
కథను పెంచుటకు జరిగిన (యత్నము కాని మూలకథ విడువడు, 

ఆందలి రనములకును. నాయకునకును మెరుగులు దిద్దబడినది. అందలి వర్ణనల 

గొరనాదుల కల్పనలకు ఆలంబన మైన వనుటలో ఇందుకై నకు సందేహము కేడీ. 
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వచ్చును. ఈ హరిశ్చందోపాఖ్యా "'నంతమున కూడ ప్రల గోలీ గలదు. 
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ఈ విధముగ హరిశ్చందుని కథ పించినగు వినినను కూన లము 

కలదని యౌ యుపాఖ్యానము ము చెప్పును. ఇదియే నున తెలుగు “వులకు గొచాడి 
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చమ బా కఖభయుటే. గాక అనేక పురాణముల 
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నకును, శీలమున నెట్టి పోల్రికయు కోనరాక పూర వ్యతింర భావము. చెప 

బడః టచేత ఒకే వ్యక్తి యందిట్ట పకిజామము ఆసంభ వవ నితలనుట క వకాళశ్లము 

కలదు. కాని నరమేధము తదుపరి చూరిళ్ళరుడు వరుణ నారదేందోపదేళము 
లచే మహా జ్ఞాని యయ్యెనని భాగ వతాది (గంధములు చాటుచున్న వి. భారతాచి 

[గంథమ లు కూడ సీతడు రాజసూయాదికములగ్ప పలు యాగములగానరించి 

కిర్తిమంతు డమయ్యునని పేర్కొన్న వి. అండుచె హారిళ్ళందుడు నరమేధానంళ 

రము మహా జ్ఞానియె; సత్యధర్మ నిష్టాగరిష్టుడయ్యెనని చెప్పవచ్చును. వారీ 
యంతటి మహర్షి చరితము కూడ నిందులకు నిదర్శనము. 

- ఆటులనే మొదటి కథ యందును, రెండవ కథ యందును రోహితుడ్చు 
వెప్పటికిని బాలుడు కాజాలుడు. మొదటి కథనే పరికించినచో నాతడు నంపూర్ణ 
జాన దయమును పొంచి అరణ్యమునుండి తిరిగి వద్బినటుల తెలియును. రెండవ 

కథలో కూడా రోహితుడు బాలుడుగనే పగ్గింపణడినాడు. కాని అతని వయసు 
పెర్కొనబడలేదు. అందుచే రెండు కథల సమన్వయమునకు ఇది ఆటంకము 
కోజాలదు, . దేవీభాగవతమునుందు హరెళ్చుండుడి వృత్తాంతమునకు పూర్వము 

సూర్యవంళ -చ్మకవర్తుల వంశ వర్తనయు [తిశంకుని వృత్తాంతమును విస్తలముగా 

యాగము తరువాత హరిశ్ళం్యదుడు రాజసూయ యాగ మొనరిది వసిషు! 
ఘనముగా. సత్కరించటయు. పిదప. నాత డిర్మిద లోక మెగసటయు అచ్చటకు 
విశ్వౌమి[ తుడు కూడ వచ్చుటయు వసిష్టుడు నూతనోత్చాహముతో నుండుటకు 
గల కారణము నిందుడడుగుటయు నంతట వశిష్టుడు హరిళ డున వై భవముసో 
క్రీ దించి తను నాతడు సత్కరించినవిషయమును తెలుపుటయేగాక విశా మి తున 
చెవులకు ములుకులై సోక్సనటుల . నాతడు సత్యసంధుడు, ధర్మపరుడు, దాత, 
శౌర్యవంతుడు, వీరుడు దృశ (వత్తుడునని .. తెలుపుటయ నట్టి వ్య క్రి ముల్లో 
కముల యందును పుట్టకు, పుట్టదోడు, , పుట్టలేధని వచించుటయు కూడ, గలదు, 
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గౌరవాదుల కావ్యమునందు హరిశళ్చం[ దుడు [పజలను హౌంన్ంచు క్రూరగ్ర 
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పించి అమె దుఃఖమునకు కారణమడుగును. ఆమెతన పెట చెంగుతో కన్నీ 

రొతుకొనుచు “మహారాజా! నా నీమి తమె విశ్వామి తుడు చూరతప మాచరిందు 

చున్నాడు. ఆ వేడి నన్ను దహించివేయుచున్న ది, నే నాతని సమీపీంప నోన్రిను, 

నా దుఃఖమును పౌగ్గొట్ట గలిగినచో నిలువుము. అినిచి పడలుముో అను 

ఆ [పాంతముననే తపస్సు చేయుచున్న విశ్వామ్నితుని సమీపించి “మహాత్మా! మీ 
తపస్సు వేడిమికి లోకములు దహంపబడుచున్న వి. పర పీడనము పుణ్యమును 

పురుషార్థమును కాదు. మీరు శోరినధన మిచ్చెదను తపము మానుడు” అని పర్తి 

కెను. అందులకు విశ్వామి తుడు తపస్సు మాని వెడలి పోవున ల్స్ 

ఈ భాగము మార్భ_ండే యము నగుసరించి చెప్పబడినను మారో_ంకే 

యమునందలి యౌచిత్య మిచ్చట కానరాకపోవుటయే గాక కథ వ్యర్థముగా 

సంచ బడినది, తపస్సు భంగము చేయుటచే విశా "మి తుడు కోపిపగో 

హరిశ్చందు డాతనికి సర్వ రాజ్యమును దానము చేసినటుల "మార్క.=చేయమన 
కలదు. కానీ దేవీ భాగవతము నందు హరిశ్ళంచు గాశ్రీ దుఃఖమును పోగొటు 

టక విశ్వామ్మతుస్ తపస్సు భంగము చేయవలసి యుంఢుటచే ధనమును ఎరగా 
చూపి తపస్సు మానీపీంచినటుల చెప్పబడినది, ఇట్ సంధుటనము ముగీళ తనకు 

(ఖీ 

తగినదిగా కానరాడు. ఆంతిడ్వో గాక ఇం|దనభలో ఆతి లీ వముగా శపధము 
చేసిన విశాగమీ తుడు తనను సమీపించిన హదిశ రిని ?లీలపకద్పో వదలి 

వేయుటికు తగిన కారణము కానరాడు, 
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ల్రీ హరిశ్చం దో పాఖ్యానము 

చేయించుటకు గాని తగిన కారణవ్వును పాధాన్యమును. కానరార. ఇచ్చట 
కథ అసంబద్ధముగా నున్నదనియే చెప్పవచ్చును. 

సర్వస్వ దానము.. 

కోన్ని దినములకు విళ్యామి తుడు హరిశ్ళం[దుడు డగ్ని కార్యము 
చేయచున్నప్పుడాత్రని గృహము (ప్రవేశించి నీ విచ్చెదనన్న ధనము నిమ్మని 
కోఠును, అందులక్ష హరిశ్నందుడు నీ కోరిక చాల నల్పముగ నున్నది ధనము 

కీర్తియే శాశ్వతము ఐనను. నీకు కావలసినది కోరుకొనమని 
దానికాబుషి నీ సకల సామాజ్యమును _ధారపోయుమనెను, 

ఎట్టు చేయగ దక్షిణలేని దానము దానము కాదు. దచ్నిణ యిమ్మని 
కోరెను అందులకు సిద్ధపడిన హరిశృం దుడేది కావలయునో కోరుకొను మగును, 
హెమమును భారద్వయాము నిష్మని విశ్వామితుడు కోరగ రాజు అంగీకరించి 
వెడలీపోవును, తదుపరి చటక వెళ్ళిన పరిజనము తిరిగివచ్చి తన్ను పొగడు 
చుండ రాజు వారి మాటలను లక్షం పెటక అంత॥।పురము [పవేశించి దాన విష 
యము, స్మరి త ంచుచు త్ర్వ్య తెలివితక్కు_వకు విచారించుచుండెను. భార్య వచ్చి 
కారణ మడిగినను చెప్పక ఆ రా|త్రి తగిన నిదకూడ లేక తదేక ధ్యానములో 
టీ పానను. దానవిషయము మార్కంచేయమనుండ్ (గహించి దేవీ భాగవత 
కర్త వృద్ధ (దావ్మజ వేషమును సృష్టించి కధాగమనమును కుంటు పరచినాడు, అంతియే గాక దానము చేయనపుడు సత సంధుడుగా రీరుడుగ నిస్వారపరు 
డుగ ధర్మ పరాయుడుగ నిరూపింపబడిన హౌరిక్ళం| దుడు దానము చెసిన పిదప 
భీరువువలిన్లు స్వార్ధపరుని వలెన్స రాతి ని కూడ లిక విచారించుచున్నట్లు చ్వితింపబడుట అతన్సి వై 

(త పోషబకే లోపము నాపాదించు చున్నది. 

మే "ఏ తీరిగి విశాగమి(తుడే తెంచి రాజ్యము వదలి పొమ్మను టే 

గౌర్. తనకు దక్షిణగా వాగ్ధానము చేసిన ధనముకూడ నిచ్చివేయుమని బాధింపజొచ్చెన్సు రా 0 ' జొ తన ధనము పిమ్మట నిచ్చెదనని తెలిపి సర్వమును నడిఏధిని పోవుచుండెను. ముఖములు వంచుకొని క ద్దు “ వుచున్న రాజ కుటుంబమును చూసి జనులు గోడ.గోడున 
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కలి హరిశ్చం దో పాభ్యానము 

చేయించుటకు గాని తగిన కారణమును పాధాన్యము ఎను కానరాదు, ఇచ్చుట 

కథ అసంబద్ధముగా నున్న దనియె చెప్పవచ్చును. 

సర్వన్వ దానము: ర 

కొన్ని దినములకు విళా మి తుడు హరిశ్చం[దుడు డగ్ని కార్యము 

చేయుచున్నప్పుడాతని గృహము (సవేశంచి నీ విచ్చెదనన్న ధనము నిమ్మని 

కోరును. అందులకు హరిశ్చందుడు నీ నీ కోరిక చాల నల్పముగ నున్నది ధనము 

శాశ్వతము కొదు. కీర్తియే శాశ్వతము ఐనను. నీకు కావలసినది కోరుకొనమని 
పలికెను. దానికాబుషి నీ సకల స్మామాజ్యమును ధారపోయుమనెను, 

రిశ్చం[ దుడట్టు చేయగ దక్షిణలని దానము దానము కాదు. దక్షిణ యిమ్మని 

రెను అందులకు సిద్ధపడిన. హరిశ్ళం్న దుడేది కావలయునో కోరుకొను మగును. 

హేమమును భా భారర్యయాము నిమ్మని విశ్వామి తుడు కోరగ రాజు అంగీకరించి 

వెడలిపోవును, తదుపరి వేటకు వెళ్ళిన పరిజనము తిరిగివచ్చి తన్ను పౌగడు 

చుండ రాజు వారి-మాటలను లక్ష్య పెట్టక అంతఃపుర ము _పవెశించి దాన వి 

యము, స్మరించుచు తన తెలివితక్కువకు విచారించుచుండెను. భార్య వచ్చి 
కారణ మడిగినను చెప్పక ఆ రాత్రి తగిన న్మిదకూడ లేక తదేక ధ్యానములో 

నుండిపోవును, , దానవిషయము మార్మండేయమునుండి [గహించి దేవీ భాగవత 

కర్త వృద్ధ (బ్రాహ్మణ వేషమును సృష్టించి క కధాగమనమును కుంటు పరచినాడు, 

అంతియేగాక దానము చేయునపుడు సత్య నంధుడుగా దిరుడుగ నిస్వార్రపరు 

డుగ ధర్మ పరాయడుగ నిరూపింపబడిన హరిళ్చం|దుడు దానము చేసిన పిదప 

ఫీరువువలిను స్వార్థపరుని వలెను రాతి నిదకూడ లెక విచారించుచున్న ట్లు 

చి తీంపబడుట అతని పాత పోషణకే లోపము నాపాదించు చున్నది. 

pb వ. 

రాజ్యము వదలి వెడలుట:. 

తెల వారిన ఫిదప తిరిగి విశా రమి; (తుడేతెంచి రాజ్యము వదలి పొమ్మను 

టయే గాక తనకు దజషిణగా వాగ్గానము చేసిన ధనముకూడ నిచ్చివేయుమని 

బాధింపజొచ్చె ను. రాజు తన ధన ము పిమ్మట నిచ్చెదనని తెలిపి సర్వమును 

వదలి భార్యా పుతులతో నడిఏీధిని పోవుచుండెను. ముఖములు వంచుకొని కట్టు 

పుటములతో కోదలి ఫి పోవుచున్న రాజ కుటుంబమును చూసి జనులు గోడ. గోడున ee 



దేవీభాగ వతము ర్ల్లి 

ఏడ్చుచు రాజు చేసిన అపరాధమేదియో తెలియక విచారించముచుండిరి. అప్పుడు 

రాజు చారి నందరిని నోదార్చుచు సాకేత నగరము దాటుచుండ విశామి[తు 

ద్షతెంచి తన దక్షిణ నిచ్చి మరియు వెడలు మనియు లేనిచో తనకు రాజ్యమే 

వలదనియు కోపముతో పలికెను అపలుకులకు రాజు మిక్కిలి విచారించి సూర్య 

వంశమున జన్మించిన నేను అసనత్యమాడజాలను, ఆకోగ్యవంత ములై న మూడు 

శద్రిభ ములు మాతమే నా ఆదీనములో నున్నవి; వానినమ్మియెన ని బుణము 

తీర్చెదను అనెను. ఈ ఘట్టము మార్కండెయము ననుసరించియే చెప్పబడినది, 

మార్కండేయమునందు వలెనే ఇదియు నంభాషణా చాతుర్యముతో సీండియుండి 

ముందు జరుగడోవు కథకు నాందియై వార మ్ముడు ఏ పోవుదురన్న విషయమును 

సూచించుచున్నది. 

కాశికేగిన వృతాంతము 

అయోధ్యా నగరంలో సతీ పుత్రులతో గూడిన హరిక్చందుడు కాశి 

బయలు దేరినటుల చెప్పబడిను. కాని మార్కండేయ పురాణమునందు మహాపుఖ్య 

రాశి యగుటచే కాశికి హరిశ్చందుడు [పయాణమైనటుల చెప్పబడినది ఈ రెండు 

కథల యందును హరిశ్చందుడు కాననములలో పడిన కష్టములు పేరొ గ్రాన 

బడలేదు. భార్య ప్ముళులతో పయన మైవెడలిన హరిశ్చం; దుడు అన్న పూర్ణా 

వికేంశ౧ రులకు నిలయమైన కాశీశ్నేతమును చేరిన ఆవురాణదంపతులకు వారు 

_దించిచి, ఇచ్చటి వారివెంట నొక ; [బాహ్మణుడు వ వచ్చినటుల చెప్పబడినది. 

గ కాహ్మ పాత్రయే [క్రమముగా నవ్యతక ప్మాతగా తీర్చే దిద్దబడి 

రిశ్వుల, దోపాఖా గన కథలకు మక్కటాయమానమై వెలసినది. అప్పుడు 

హరెశ్చుందుడు ఫివునిచె పరిరక్షితమైన ఈ నగరమున తన్నెరుగని -వారెందరో 

యుండురు, ఎవకో యొకరు తప్పక కొనెదరని | బాహ్మణుని పిలిచి తమలో 

ఒక్కరిని అమ్మి బుణధనము [గహింపుమని పలికెను. వారు కాశీ నగరములో 
ఆకలిబాధతో తిరుగుచుండగా ఒక చాహ్మణు దనేక బ్రాహ్మణులతో వచ్చు 

గ! గే EA 1, 
es 

ల్ని గ్ త 

శుండగా చూచి చం దమతి వాదిని యాచింపవచ్చునా యని (పశ్నింప వూరి 

శ్చం|దుడు త్య్మతియులట్టిపని చేయరాదని పలికెను. ఈ విషయము మార్క 

డేయమున కానరాదు. శ్షతియ ధర్మ పాలనమును పారుషమును సత్య సంధ 



ల్6 హరిశ్చం (దోవ వాఖ్య్యానములు 

గొని వచ్చెదినని సమాధానమిచ్చినాడు. వెంటనె యమధర్మరాజు _ నిజస్థితీ 

నొంది తన రాకకు గల కారణ మెరింగించెను.హ హ రిశ్చం[ దుడు తాను స్వర్గమున 

కెగిన తన పురవాసులు దుఃఖింతురని సమాధానమిచ్చుట యుక ముగ నున్నది" 

(పజలకు పూర్వ జన్మ సుకృతముల ననుసరించి స్వర్గలోక వాసము కలుగును. 

కాని అందరిని గొనిపోవుట తగదనగా రాజు ఒక్క దినము మ్మాతము వారు 

తనతో స్వర్గ సుఖములు ననుభవించునటుల ల వరమిమ్మనెను. అందులకు ఇందు 

డంగికరించెను. వెంటనే దేవతా గణ సముతుడై హరిళ్చం దుడు నగరమున 

క్రేతంచి తనయునకు పద్దా భిషేకమొనరించ [వజలతో స్వర్గమున కేగెను, ఈ 

విధముగా వ్యాసుడు పరిక్షిత్తున కీ కథను చెప్పుచున్నట్లు కలదు. శతాశ్ని 

మహిమా [పాధ్యానముతో నీకథ దేవీ భాగవతము నందు వర్ణించబడినవి, ఈ 

కథ యంతయు మార్కండేయమును వర్ణింపబడినను ఇందలి వర్ణన 

ములు కావ్యము హరిశ్చం్యద కథకు దోవాదమైనవి- అందు శ్రైబ్య, రోహిత 

శబ్దములు మార్క_ండేయములనే గాక వెద హరిశ్చం|దుని కథను కూడ చంద 

మతి ననుసరించియె యున్న దీ. మార్చండేయము కంటె గౌరవాదుల కావ్య 

వర్ణనకు నధికముగ తోడ్చడెనని చెప్పుట యుక్తము, ఇట్టి దేవీ భాగవతమును 

పెక్కురు పద్య కావ్యముగా తీర్చి దిడ్దుట తెలుగు వారి అదృష్టము. 

సా్మంధ (పురాణ) త్రీర్ధి ఖండస్ట హరిశ్చందో?) 

పాఖ్యానము 

ఇది [బ్రహ్మ నారద సంవాదము. ఇందు ఐతకయ (బాహ్మణము 

నందలి ఆసత్య హరిశ్చం[దుని కథ గాక, సత్యహరళ్చం్మదుని కఫ చెప్పబడి 

యున్నది. మార్కండేయ పురాణమునందలి సత్యహరిశ్చం్యదుని కథకును 
దీనికిని భేదము కానవచ్చును ఐతరేయ [బాహ్మణమునందలి హరెశ్చందుని 

వృత్తాంత మంతయు అతని సత్య సంధతకు |పాధన్యము సియక ఆతని నర 

మెధ వృత్తాంతమునకు [పాధాన్యము 'నిచ్చినది. 



దేఎళాగవతము ఫ్? 

ఐతరేయ , ా హ్మాణము నందలి కథయే _దాహ్మ పురాణ మునందునుి 

భాగవతము నందును" కానవచ్చును. కాని మార్కండేయ పూరాణము 
నందు వర్ణింపబడిన హరిశృం[ దోపాఖ్యానమునకు సకథకు ౧ ట్ర్ సంబంధము 

కానరాదు. మార్కండేయ పుకాణమునందు ఐతరేయ [బాహ్మణ కథయందువలె 

హరిళ రదుని నరమేధ వృత్తాంతమునకు _పాధాన్యమీ యబడక సత్య సంఛతకు 

కా త్రమే పాధాన్య మీయబడి వర్ణింపబడినది. కొని ఐతరేయ _ాహ్మణనే 

గాక మార్కండేయ పురాణముతో బాటు సర్వ పురాణము౬ను హరిళ్చం్యదుని 

సూర్యవంశ చృ్మకవర్తిగను _తిశంకునికుమారునిగను పేర్కొనినవి, అట్టి 
యెడ వేదకాలమునాటి కథ పుఠశాణకాలము నాటికి ఇట్టి మార్చు చెందుచు 

వచ్చినది. కాని దేపేభాగవతముని రెండు కథలకు సన్నిహితత్యము కల్పించి 

వర్షించినది. [తిశంకుని కుమారుడై న హరిశ్చం[దుడు సంతాన విహీనుడగుటచే 

వరుణుని పార్ధించి రోహితుడను పుకుని పొందును. వరుణునకు చేసిన 

వాగ్దానమునకై హరిశ్చం్యదుడు తన పు[తుని యాగపజవుగ చెయుటకు బదులు 

శునశృపుడను బాహ్మణ బాలుని కొనితెచ్చి నరమేధ యాగము చేయు 
చుండ విళాషమితుడే తెంచి ఆ బాలుని కాపాడును. అంతట వరుణుడు 

హరెశ్చందునకు యాగఫలము |పసాదించును, తదుపరి నా హరిశ్చందుని 

సత్య|వత కథ వర్ణింప బడినది. 

కొని ఈ కథకును మార్క_౦డెయమునందలి సత్య హరిశ్చం[దుని వృత్తాం 

తమునకు కొన్ని వ్యత్యాసములు కానవచ్చుచున్న వి. పురాణకథలో లెని ఇం్యదుని 

సభా వర్హనమును సభలో వశిష్ట విశ్వామి[తుల వాడోపవాదముల వంటి బహు 

1. ఇందు అచ్చు తప్పులు కొన్ని కానవచ్చుచున్నవి. అధ్యాయము 

1-61 ఇందు మార్కండేయ పూరణ హరిశ్నందోపాఖ్యానము తెలుగులో 

కలదు: స్కాంద తిర్థ ఖండస్థ హరిళ్ళం|దో పాఖ్యానము అని మా్యతమె (వాయ 

బడి కథా [పారంభము చేయబడినది. _బౌను [పతి 228/4, జూన 155కి 

ఇదియే లండను నందలి ఇండియా ఆఫీసులో కలడు 

8, (బహ్మపురాణము ద్యి.భా. సే. 104 అధ్యాయము 
27, భాగవతము నవమస్కందము స ప్రమ అధ్యాయము 
28, మార్కండేయ పురాణము _సధమాధ్యాయము. 

౨8, దేవీభాగవతము స స్కంధ 7, అధ్యా, 1227, 

80. ముందు వివరీంపబడును. 
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పురాతనమైన మార్కండేయ పురాణము నందు కంటె తదుపరి వెలసిన దేవీ 
భాగవతమునందిట్టి మార్పులుండుట సహజమే కదా! 

అట్టియెడ స్కాందపురా ణాంతర్షత హరిశ్చందో పాఖ్యాన కథ యందు 

పూర్వ కథలయందు కానరానీ మార్పులే గాక విశ్వామితు మాయా మర్శముళలు 

ఆధికముగా కానవచ్చుచున్నవి, అంతీయే గాక సత్య హరిశ్చం్యద చం దవతీ 
విశ్వామితాది ప్మాతలకు విశిష్ష స్థానము నాపాదింపబడినది. ఈకథ నర్వలక్షణ 

సమన్విత మగుట చేతనే గౌరనాదుల కావ్య హరిశ్చర్యదోపాఖ్యాన కథలకు 

ఆధారమైన దేమోయని తలపవలసి వచ్చుచున్నది. కాని ఇది (పి ప్ర 

మని కొందరి మతము... [పసిద్దమైన స్కాాంధ పురాణపు' (పతులలో ని 

కథ కానరాక పోవుటచే |పక్షిప్తమని*” తలంచుటకు అవకాశము 
లేకపోలేదు. కాని స్కాంద పురాణము బహు విస్ఫృతమైనడిం అి యెడ 
మార్కండేయ పూరణకథ కంటెను, దేవీ భాగవతము కంటెను నవీన 

మైన ఆంశములిందు కానవచ్చుటచే నా కథలు వెలిసిన పిమ్మట స్కాంద పురా 
ణము నందీ కథ (ప్రవేశ పెట్టబడుటకును అవకాశము కలదు. పురాణములం 
చెన్నియో అంశములు పిమ్మట చేరినవి కలవు. కాని గౌరన హరిళ్చం[దో 

పాఖ్యాన కథకును కన్నడ రాఘవాంక కవిదైన హరిశ్చం[ దోపాఖ్యానము కథ 
కును* చాల దగ్గర సంబంధము కానవచ్చుటచే రాఘవాంకుని గౌరిన గాన్సి 
గౌరనను రాఘవాంకుడు గాని అనుసరించి యుండవచ్చుననుటకు అవకాశము 

లదు. లేదా ఇరువురకును ఆధార మైనది స్కాందమునందలి కథయెన కావలసి 

మున్నది. అటులగాక ఇరువురు కవులు ఒకే విధముగా కల్పనలు కావించి 

రనుట అసంభవము. అందుచేతనేగాక ఆకల్పనలును ఆ అంశములును కూడ 
కార్యాపర్యముల యందెట్టి భేదములు లేక సాగిషోవుటచే వీరిరువురకు నాధార 
మైనది బూస్కాందము నందలి కథయే యని తలపవలసి వచ్చుచున్నది. 
అంతియేగాక ఈ కథ స్కాందపురాణమునందలి తీర్ణ ఖండమునందు వరింపబడుట 
చేతను అందున పంచ్మకోశమాహాత్మ్యమని పేర్కొనబడినది. ఈ కథ కాకీ th 

లీ] హరిశ్నం| దోపాఖ్యాన ప్పీడ్రిక్ష వజ్జల చినసీతరామశాన్ర్రి పు ఉ8-50. 
లివి కన్నడ రాఘవాంక విరచిత హరిశ్చంద కావ్యం శారదామంచిర 

రామయ్య రోరస్సి మైసూరు ఓ 1069, 
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కెమునందు నివసించుటయే గాక, యమధర్మకతాజే వీరబాహుని రూపమున 

కాశీవ్నే త శ్మశాన వాటికలో వసించుట చేతను హరిళ్చ్నం దుడు నచ్చటనే 

పార్వతీ సమేతుడైన శివుని దర్శించుట చేతను పంచ|కోళ మాహాత్యము 
దు హరిశ్చంద్రుని క కథ వగంచుట కవకాశము కలిగినది. 

ఈ స్కాందము నందలి కథ యిట్లు చెప్పబడినది: _టె వై వస్యతమను 

వంశమున జన్మించిన చక్రవర్తి (త్రిశంకుడు. ఈతనినే సత్య వతుడని పురాణ 

ములు బర్కొనుచున్నవి, అతని కుమారుడే సత్య హరిశ్చందుడు ఆని కథా 

పారంభము చేయబడినది, ఈతని రాజధాని అయోధ్యా నగరము. ఇచ్చట 

నగరవర్ణ నము కావింపబడినది. 

|. స్కాంద [పా ఆఅ జో [బహ్మనాద. 

“వె వసత్యమనోర్వంశే। సంజాతో నృపస త తమః | 

తీళంకురితి విఖ్యాతో విశ్యామి [తా వశాను గతః 

“లీ “చరితం సర్వపాపఘ్నం [తిలో కేమ వి పతమ్! 

తస్య పు[తో హరిశ్చం[దో సత్య [వత పరాయణః 

స్కాంద [ప,ఆ 12 జో 

త్ర. “అయోధ్యా సుమహత్పుజో s రాజధానీ బభూవహమాన 

వేందేణమను నా నిర్మితాయా మహాపురీ” 

సరయ్యా దక్షిణే తీరే విచ్మిత తరు శోభితే 
తతసా నగరీ హేమ (ప్రాకార కో వితా 

ఆగాధ తోయ పరిభాూ విచిత మణి గోపురా 

చిత ధ్వజ పతాకాభిసోరణై రుపళోభితా 

స్కాంద [ప+అ న్లో. 17, 18, 19. 

ఆది సరయూ నదీ తీరము. హేమ నిర్మిత ప్రాకారములతో విచి|త్రమణి 
గోపురములతో _పకాశించుచు డెను. అట్టి నగరమున హరిశ్చం[ దుడు నాలుగ 

వర్ణ ముల [పజలను సమానముగా పాలించు చుండెనట. తదుపరి ఇం చ్ సభా 

వర్ణనము కావింపబడినది. సిద్ధచారణ గంధర్వుల గాక వసిషవామదెవ విశ్వా 
ఉం 
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pe 
కుజుని గణములును తన్ను పరీవేష్టించీ యండుటయు ఇవ్యదు 

వీళ్యగులను చూచి తన సంవేహము ౩ నడుగుటయు స విదప వసిష్ట నిగా 

రిదుడు మహాయజ్ఞము చేయుచుండ వశ్యామి తు 

కచంటకు చేయను, ళం దడ ఎదురేగి మయామునిని తోడి తెచ్చెను 

అంతటి ఏకా మి తుడు తను చేయబోవు యజ్ఞమును పరిసనూ పము చేయుటకు 

ను కోరను. హరిళ్ళం్యదుడు వల్రై యనును, విశ్వామ్మితు 
వాశ్ళరంపకి ధన మచాటనే యుంచి వెడలిపోవును. తదుపరి దుర్భిక్ష వర్ణనము 

గావింవబరెను.  విళ్యామిత్రుడనేక పక్షి మృగతతులను నృష్టించి నగరము పెకి 
వగల వడిఒంచినట్లు సమ్మ శటగలడు, అప్పుడు హరిశ్చఠ్మి దుడు భారక్ట 

చం. దవుతితో వేటప బయలుదేరెను ఆంతట వ సిష్టుడు సమీపించి 

తుని కంట ప డకుఠిడ వెడలి పొమ్మని చెప్పును. ఆ ది 

యెజీగిన విశ్వామ్మితుడు మాయా మృగిని పంపును. ఈకథలో మాయా 

మృుగితోవొటు మాతంగ కన్యల వర్ణనము కూడ జరిగినది. అంతట విళా $మి[తు 
నక్త రాజ్ఞువా నము జపగును, ముందు వాగ్దానము చెయబడిన ధనమునక్షై విశ్వా 

ట్ జ క్ట తై a vt qd tg 

హంకాం, దుడు "రాజ్యము వదలి అడవుల పాలగును. అంతట అడవులలో వాదు VES 

పడిన కష్టములును దంతఘతకుడను తాక్షనుని వృత్తాంతమును భేతావని 
వ్యక్రాంతమును మహాగ్ని వ్యా పీయు వంటి సంఘటనములు జరిగినవి. చివరకు, 
వారు కాశీ చేరుదురు. అందు కాను తన భార్య పు తులను కాలకెళికునకు అమ్ము 
నను బుణ విముకుడు కాకపోన్సటిచే హరిశ్ళాంయ్యడుడు చండాలున కమ్ముడు పోయి 
వెళ్ళక బుణవిముక్తు డగును. తదుపరి కాలకౌకికునీ గృహమున చం, (దమతి 
లోహితాస్కులు పడినబాధలు వాంపబడినవి. లోహితాస్యుడు పాముకాటు చే 

మున మరణించెను. చం ఇదిమతి యాతని శదమును శ్మశానమునకు మోసి 
-ని వొవును. అళ్మశానమునకు హరిశ్చం|దుడే కావలి యుందును. ఆతడు 
తన భార్యా పు తులను చూలినను గు రింపలేక తనయుని దహన సంస్కారము 
ద యామె నళమునందలి మంగళ సూ, [(తమును అమ్మి ధనమును తెమ్మని 

అపుడు చం: _చదేమతి తన గళమున నందలి సూ _తము భ రకు తప్ప 
క లో న్పింపరాకు గావున ఆతడు హరిశ్చం[ దుడని సశ్చయించు 
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కొని పలుకరించును. ఈ విధముగా వాళు మరల కలిసికొందురు. ఈ కథ 

త క్కైళ్ళు పాటి లింగ మాత్యుని ఉ_త్రర హరిశ్చం దో పాఖ్యాన కావ్యమునందు 
వర్తింపబడినది.” తదుపరి కర్తవ్య పఠాయణుడై న హరిశ్నం౭ డుడు తన 
కారాకపు తులను గు ర్రించినను నెట్ట వ్యామోహమును చూపింపక తనయుని 

ఉహనమునక్షై యొక మాడను పాత బట్టను తెమ్మని కాలకౌళికున్ని గృహమునకు 
ఏంపును. మార; గమధ్యము నండు విశ్యామితుని మాయవలన చం దమతి కానీ 

బాటు కుమారుని చంపి వాని నగలు దొంగిలించి నన్న నేరనూరో పిరిపబడుటి కే 

మరణశిక్ష విధింపబడి వీరబాహుని చెంతకు తోడ్కొని రాబడును వీరబాహుడామె 
శిరచ్చేదమును చేయటకు నిర్ణయించును, 

(od ౧౮ 

భార్య నిద్దోషియని తెలిసినను హరిశ్చర్మడు డామెను వీర్య శిలవైనుర్చ 
ఆమె కంఠమును ఖండించుటకు కరవాలము నెట్టి వేటు చేయను. ఆ దెబ్బ 
కంఠహారమై ఆమె శిరమున నిలుచును మరల నతకు క తీ నెత పార్వతీ. 
సాతుడై న శివుడు (పత్యక్షమగును. ఇండుడు హాఠిశ్చఠ్మదుని భద్ర పీ మున 

నుంచి పట్టాభి 'షేకము చేయును హరిశ్చం[దుడు తిరిగి ధాజ్యపాలనము చేయ 

గలడు ఈ విదముగా నీ కథ చెప్పబడినది. కథాంతమందు?;-_ 

"తస్మాత్పుణ్య చరం (పోక రి పంచ క్రోళం మహత్త రష్? 

త త్పభావో విశేషణ వర్ణితుం సమయాక్షమః 

అనెడి కోకముగాక గద్యమండు:= 

“ఇతి శ్ర స్కాందే తీర్థఖండే పంచ కోళ మాహాత్మ్మ 

హరిళ్చం। దోపాఖ్యానే (బహ్మ నారద సంవాదే ఏక షష్టత మోధ్యాయ; 

అనీ _సాయబడి యున్నది, 

, ai 
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వికి. చంయ్యదవమతి జన్మ వృత్తాంతము నరిదు చెప్పబనది ఈమె యముతి 

ఆ్మశమమున పెంచబడిన దనియు రక్షణా నా యముడు ఇట్టి సూత 

వర్మ పసాద మిచ్చెననియు చెప్పబడినది, 

శ్రీ4 స్కాం తీర్ధ ఖం. పంచకోేళ _ ఏక్షషష్టి త్మె ా ధ్యాయముజక్లో 
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మార్కండేయ పురాణము నందలి సత్య హరిశ్చం్యదుని కథకును దేవ 

భాగవత కథకును తరువాత ఈ కథ స్కాంద మహా పురాణమున చేరెనని కథ 

లోని నూతనత్యమును బట్టి ఊహింపవలసి యున్నది. బుగ్వేదమునందఠి శున 

'శ్శేపుని విషయమే కావ్య రూపము నందుట కెట్టి మార్పులు చెందినదో యీ 

కథను బట్టి స్పష్టముగా తలీయనగునుః 

కానీ ఈ కథ (పక్షిప్తమనీ కొందరి మతము. మార్కండేయాది. 
పురాణముల యందలి హరిశ్చం, దొ దోపాఖ్యాన కథవలె స్కాంద పురాణమునందలి 

హరిశ్చం[ దోపాఖ్యానము ఆన్ని (స్కోంచప్పరాణ) (పతులయందును కానరాకు ండు 

టచే నివి [పక్షిప్త మనుటకు తగిన కారణము కనిపించుచున్నది. అంతియే గాక 

మార్కండేయ దేవీ భగవత కథలకు ఎక్కువ సంబంధము 'కానవచ్చుచున్నది. 

శ కథలకంటె ఇందలి కథ కావళ్థాహరిశ శృం దోపాఖా *న కధకు చేరువగా 

నుండుటచే గెౌరనాటే కవుల కావ్యములు వెలువడిన పిమ్మట స సీ కథ నెవరో 

[వాసి స్కాంద దపురాణ కత్తుగో పేర్కోనిరని తలచుట కవకాశము కలుగు 

అన్నది. ఐనను నీది స్కాందిము నందలిదసి చెప్పుటకును |బహ్మ పురాణాది 

థలలో ఆయా సంఘటనములయండిది వర్గింపబడుటకు బలమైన కారణము ఆగ 

డుచుండుటచేతను గౌరనాడి కవులతో నిది సంబంధము కలిగియుండుటచేతను 

విశేషముగా పేర్కొనదగి యున్నది. అందులకే నీ కథ నిచ్చట వర్షించుట 

జరిగాను, 

. గా లా? 

లిక. ఇడి [పషిప్త మని కొందరి మతము. బసు గాధా భరితమెన 

సాద గద మునందు కోల [క్రమమున నిది చేరియుండుటకును అవకొశము 
కలడు. కాని పంచకోశ మ్యెతమనగా కాశీష్నే [త ముగుటదే దాని ఘనత 

నీ కథ యినుమడింప జేయటకే నిది పః సిద్ధమని చెప్పుట కవకాశము 

కలుగు చున్నది, 
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(తశంకుని వృతాంతము :_ 

హరిశ్చం డుని గురించి విపులముగా వరి ంపక పోయినగు అనేక ప్రరాణ 

ములు (తిశంకుని క వధను వీవరించినవి. ఇతడు ఇకార వంశుజుడై న [తిబంధ 

నుని కుమారుడ సియు "కేకయవంళజయెన సత్య వత యాతని భార్య యనీయు 

తెలియుచున్న ది, 

ఈతడు సత్య వతుడను నామము దాల్సినను తర్మడిని తీరస్క_రించుటయు 

[బాహ్మణ కన్యను నపహరించుటయు వశిష్టుని గోవును వధించుటయు మూడు 

దోషము లాచరించుటచే  (తీళంకుడయ్యెొనని పురాణములు తెలుపుచున్న మి 

ఇతడు (వాహ్మాణ కన్యను ఆపహరించుటవలన తండి చేతను గురుని చేతను 

తిరస్కరి పబడి అడవుల పాలయ్యొను, కాని స ప్రపడికి ఫూర్యము కన్య నపహ 

రించిన వానికి దోషము కలుగదని స్పరాణములు తెలుపుచున్నవి, ఈ విషయ 

మును వశిష్టుడు తన తం డికి నచ్చచెప్పక పోవుటచే (తిళంకుడు వశిష్టుని యెడ్ష 

నధిక కోపము పెంచుకొనినాడు. సత్య్యవళు డరణ్యమున సంచరెంచుచు పిళ్వా 

మ్మ్ తుడు తన భార్యా సుతులను అర ణ్యమున వదిలి గంగా తీరమునకు తపస్సు 

నకె పోవగా అనావృష్టిచే ఆహారములేక అలమటించునట్టి విశ్వామితుని 

కుటుంబము గాంచెను. అట్టి దీనస్థితిలో నున్నవారికి తగిన ఆహారమిడుచుండ 

ఒకానొక దిన మచ్చట నాహారము లభింపక పోవుటచే వశిష్టుని గోవును |త్రీశం 

కుడు వరించి తాను కొంత భుజించి మిగిలిన దానిని వారి కాహారముగా నిడ 

వాష్టుడది యెరిగి కోపించి చండాలుడవు కమ్మని శపించెను. తపస్సు ముగించుకానీ 

వచ్చిన విళారమి తుడు ఆపరిస్థితిని గాంచి తన భార్యా పు తులకు (తిళశంకుడు 

చేసిన యుపకారము తలచి వానిని కరుణించి వాని చండాలత్వమును పోగొట్టి 

౪6, 1. (బహ్మ్ పురాణము తృతీయ భాగ, అ. 104 2. |బహ్మాండ పురాణ, 

అ. 62 కి. లింగ పురాణ అ. 66 4. వాయు-మొదటి భాగం. అ. 86 

క్. పద్మ- అ. ర కా 144 6. శివ_సప, (తింశాధ్యాయము, ఉమా 
సంహితమను వంశ వర్ణన, 7. విష్ణు -ద్వితీయ భాగ _ చతుర్ధాం న్్, 

అ. (8) భాగవత నవమస్యంథము ఆ. 6-7, 9. భారత సభాప. 

వనపర్వ 6-12, (10) దేవీ భాగవత సప్త మస్కంం అ. 11 11. వారి 

వంశ, హరివంశపర్వ అ, 9 10. 



యింటిక్ పంపివేసేను, ఆప్పుడు పబ్దాభిషిక్తుడ్రై న [తిశంకుడు అనేక యక 

కత్రువు లాచరించి బొందితో స్వర్గమునకు బోవ నుడ్యోగించి వసిష్టువి 

వేడుకొనగా నాతడంగీకరింపక పోయెను. దానికి |తీళంకుడు వసిష్టుని నిందెంచి 

నాడు. అప్పుడు కరిగి చండాలుడవు కమ్మున్ వశిన్థుడు శపించెను. 'శదుపరి నిశా 

మ్మీతునీ |తీళంకుడు _సార్థింపగా నాతడు తన తపః పభావమున (తిశంకుస్ 

స్వర్గము క కనీపేను. చొండాలతరమంది యీోతడు స్వర్షవాసార్హు డు కాడసి యాతని, 

సిం దుడు | కిందికి నెట్టివేయ విశా మి తుడు గాంచి భూమ్యాక సముల మధ 

(దేశమున నీంకొక్ స్వరమును నర్మించి తిశంకు నందుంచుటచే నిది తిశంకు 
ఎన్న 

స్వర్శమని సతు గాంచినదుల తెలియుచున్నది, 

ద్రేవీభాగ వత ము: చరడాలు దె ఆర ణ్యమున తిరుగు కిశంకుడు దేవి 

మం|తోపరేశమును పొంది తప మాచరించి దేవిచే కటాక్షింపబడి స్వర్గమునకు 

చోవుచు, ఇం్యదునిచే తిరస్కరేంప బడ గో విశ్వామి్యతుగెతెంచి. వేరు. స్వర్గము 

నిర్మించెదనని తెలుప ఇం్యదుడు నయపడి. స్వర్గమున తావిచ్చినటుల. ను 

తెలీయును, 

ఈ కథ యందు | రిశంకుడు తండిచే తిరస్కరింపబడి ఆర ణ్యముల 

పొలగుటకు కొంతవరకు వశిష్టుడే కారణమని తెలియుచుండుటచే (తిశంకుడు కేవ 

లము దోషములచే కాక విధి బలీయమగుటచే కూడ కష్టములనుభవింప వలసి 

వచ్చెనని వ్య కమగు చున్నది. ఈతడు రాజ్యాధి కారము చేపట్లి యనక యజ్ఞ 

యాగాది [క్రతువు లొనరించి దానపరుడై బొందితో స్వర్గమున కేగెనన్న కీర్తిని 

సంపాదించినాడు. అట్టి లోకోత్తర చార్మితుని గర్భమందు జన్మించిన వాడగు 

టచే హరిశ్చం[ దుడు మహా యశళ్శాలియై _తిళంకు పుతడనని సగర్వముగ 

చెప్పుకొనెను"” 

ఇకర్షకు వంశ వర్ణనము:- హారిశ్చంగదుడు సూర వంశమునందు 

జన్మించిన ఇరువది మెనిమిదవ రాజని తెలుపబడెను.” ఈతనికి పూర్యమును 
కాడ ఎందరో మహానుభావులు జన్మించిరి, అట్టి లోకోత రులలో 

వ, డపీ ఇ కాగ వతము-ద్వాదశా ధ్యాయము: - 

కల్ప దుమము భాగము ల్ పుట 520_ హరి శ్చందోః -నృపవిశేషః 

కాయుగమునందు సూర్యవంళమున నిరుకదీ యనిమిదవ రాజు, 

నలా 
డు 
ద 

లప 
య్ ఓ 



tg 
చడ్రిళ్థ 

తే!!. నొంద। గోటీర హారకేయూర కంక 

ణోది మణి భూషణా త్కర మపనయించి 

యొప్పు ఫౌలివోయి దీనత నుండే బంధు. 

జనుల చూడుులు కమర్ నజ్జన వభుండు . 

ఇచ్చట కేయూర హార కంకణాది మణి భూషములను విసర్జించిన పాం 

శ్చందుని రూప వై భవము చిన్నవోయినది. సహజ వై భవో పెతుడై న హారి 

శృం[దుని కిరణ విస్పురణము డించిన సూ భగవానుని తోడను కుసుకు 

సంపద సన్నగిల్ల రూపు చెడిన మహీరూహము తోడను పోల్చుట, హరిశ్చందుని 

సహాజ వెభవమును జాటుచున్నది. ఇట్టి వర్ణనలు హరిశ్చం[దుని యెడం 

జనుల సానుభూతిని చాటుచు హృధయమును కలచివేయుచు కేరుణరసాసు 

భూతికి తోడ్చడుచున్న ఏ. అందులకే యా మహనీయుడు సమ స్రమును విడిచ 

వెడలుచుండ పురజనులు గోడు, గోడున విలపించుచు వెంటనరుగ జొచ్చిరి. 

ఇచ్చట మారనార్యుని వర్తన, మూలము కంటె నెక్రూడుగ కరుణ రసాను 

భూతిని, కలుగజేయగలదు. సకల నుగుణములకు నాలవాలమైన హరిశ్చందుడు 

ఆ కారణముగ సమ స రాజ్యమును నిర్వికారచిత్తుడై ధారవోసి తరు వలు 

ములు ధరెంచి కాననముల కేగు చుండ నె మానవ మూతుని హృదయము కరు 

గదు.? కఠిన శిలలను కరిగించు దృళ్యమది, అందును నా మహారాజు పాలనలో 

పెరుగు జనులు జారచోర భయోన్మాడ జ్యర వాకధు లెరగని వారు. ఆడి 
అ) 

జనుల విలాపము వర్గనాతీర ము. మారన వారి దుఃఖమును వర్ణించెను. వారు 

పదింబదిగా హరిళ్చం[దుని పూర్వవై భవము కీరి ంచిరి. నాడు కష్టముల పౌలు 

చేసిన దై వమును నిందించిరి. వెడలిపోవురాజే తమయెశుగడ యని వారు వెంట 

నడచిరి. ఇది విశాగమీ|తునకు కంటక మయ్యెను" వ్దర.. కితడు cl రను 

మోదెను. ఈ వర్షనలు కరుణ రసాను భూతికి పట్టులై మొప్పుచున్నవి, 

కాశి కేగీన హరిశ్చందునుని కౌశికుడు తన జబుణము తీర్చుమని వేధిం 

చెను, పుత సంజా నలబ్ది'కే పుణ్యపురుషులు భార్యను పొందెదరు. అట్టి పుతుడు 

తమకు లభిందెను. కనుక తనను అమ్మి బుణవిముక్తులగుడని శ్రై బ్య తన 

భ ర్తను వేడుకొనెను. ఏక పత్ని (వళుడును స్రీ రక్షకుడు నైన హరిళ్చం్టదు 

డామాటలను వినలేక మూర్చితుడయ్యెను. అప్పడు శైబ్య భర్తను జూచి 



హరిళ్చం (దోపాఖ్యానము-తెలుగు కవల అనువాద దృష్టీ 71 

చ॥. వెలుగు మహా, పతాప శిఖఒడిమి దిక్కులు నించుచున్న నా 

కొలది మటుంగ కెన్యరొరా 'ఘోరవుజిచ్చిటు చీరగ పైడి 

శలరక యిది దుర్మదు నఫర్మ పరు స్తురి ఆ తాత్ముజండదో: 
దు 

కలిత వనుర్సిము క్ర పటు వొండ నిఖండితగా(తు జేసెదన్. 

ఐదు సంస్కృత భూయిష్ట సమాసములు హరిళ్చం|దుని కోపమును 

ధ్యనింప జేయుచున్నవి, మూలము శలేని గాంభీర్య మిందు కానవచ్చు చున్నది 

హరిళ్ల ఎ్రం[దునిలో సా త తిక భావమేగాని కోపము నహంకారము నెచ్చటను గాన 

రాదు. ఇచ్చట సమయ మాసన్న మైనది. ధీరుడు ఏకుడునై న హరిశ్చం|దుని. 

మాటలలో విళ్వామి తునకు కోపము రావలెను. ఆ కోపమే హరిశ్చుం దునకగ్ని 

పరీత్ష' విది | పేరితుడై న విఘ్నరాజు [పవే+ంచుటచెతనే నిగరి్యయెన హరి 

శృం[దునిలో నహంకారము తలయెత్తి నది, ఆ హరిశ్చం[దుని అహంకారపు 

పలుకులు విశాామితునకు కోపము కలిగించు తీరును మారన సమయోచిత 

ముగ వర్ణించి మూలమునకు వన్నె తెచ్చెను. 

"yy 

ఒక్కాక్కచో మారన తేట తెనుగు మాటలలో పద్యము నల్లుచు కథను 

ఒక బాలుని గురువు (పళ్నించినబ్దుగ మారన వర్షించెన, 

హరిశ్చం[దుడు సమస్తమును పరిత్యజించి యేగునపుడు మారన చేసిన 
వర్ణన _సబంధభాయలతో విలసిల్లెను, ఇందలి యుపమానములు ఉన్న తములై. 

సాటిలేని వియ్ యొ ప్పెినవీ, మూలమున లెని భావమిందు' తలయె తినది.. 

సే. సురచిర కిరణ విస్పురణంబు డిండియెం 
తయ మాగువడిన మారాండు పగిది 

భాసుర రత్న స్మతభలు వాసన విన్న నౌ 

గోహణ కిలోచ్చయంబు మాడి 
విలసిత తారక విభవంబు చెడి కడు? 

బాడటి యున్న నభుంబు కరణి 
(బవితుల కుసుమ సంపద యెల్ల మిడివోయి 

రూపుదక్కి న మహీరుహము భంగి 
bh 

7 మారన మార్కండేయ, (ప, ఆఅ ప, 159 న్ 
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దురు. నీవు వగవబనిలేదు. రాజసూ యాగాళ్వమే ధాద్య ధ్యరము లొనరించిన 

పుణ్యము మిచ్చట ఆనుభవింపుము మహాపుణ్యాత్ములై న మాంధాత్సనల హరి 

శ్లంద దిలిప దుష్యంత భరత చ్మకవరుల వల క్రీ రి గాందుమని' ధర్మజునకు 

ఇలిపెనూ్, 

ఈ విధముగా భారతముగండు అనెక చోట్ల హరిశ్చం|దుని (పశంన 

కలదు. 

అనువాదము 

మారన మార్యండేయపురాణము= 
హరిశ్చం దోపాఖ్యానము 

మారన మార్కండేయ పురాణమునందలి హరిశ్చం దోపాథ్యానము 

సంస్కృత మార్కండేయ పురాణాంతర్గత హరిశ్చంద్యో పాభ్యాన కథకు ఆను 

వాదం అయినను మూలకథకు మెరుగులు దిద్దినదని చెప్పవచ్చును, మూలము 

నందలి కథతో పాటు [పతి శోకమును తెనుగునకు ననువదింయటతో మారన 

తన కవితా (ప్రతిభను పకటించెను. తెలుగు నుడి కారములోను, పద్యప్ప చెల్లు 

గడలోను, భావ పకటనలోను, మారన కావ్యము స్యతంతకావ్య [పతి పత్తికి 

నాందియై గొరనొాదుల కావ్యములకు మార్గదర్శక మైనదని చెప్పవచ్చును. 

మూలమునందలి హరిశ్చం[దుని దర్మపరాయణతకు మారన పదింపదిగా సత్య 

నిష్టను చేర్చి పేర్కొనెను, ఈ సత్య సంధుడై న హరిశ్చందుడే తెలుగు కవుల 

నాకర్షించి వివిధ పృకియలలో తెలుగున హరిశ్చం్యద కావ్యములు వెలువడు 

టకు హేతువై నాడని తలప వచ్చును. కథలో నుండు హరిశ్చం[దుని పాత 

[పాధాన్యమంతయు మారన మొదటి సీసములో చితించినాడు, ఇది సామాన్య 

కవులకు గగనకుసుమము. 

హరిశ్చం[ దుడు వేటకేగునపుడు ఆడు కూయి విని రక్షించుటకు సిద్ధపడి 

హపోన్సమండ విఘ్న రాజు అతని యందు [పవేశించెను. రాజునకు కోపమధిక 

మయ్యెను. అహంకారముతో నిట్టు పలికెను. 

త్ర్. ఆంధ మహాభారత స్యర్గారోహణ పర్వము ఎకాశా్యసము సీసము 45. 

8. మార్కండేయ. [పం ఆ. 152 
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హరిళ్చం్యదుని రాజ్యపాలనా దక్షతను అతడు రాజసూయ యాగమొన 

రించిన విధమును నిందు వర్పితమై నది. 

పిపప నారదుడు హీరళ్చం్యడు దుని విషయ మెరిగిన పాండు రాజు తనతో 

తన తనయులు రాజసూయ యాగ  మొనరింపవతె ననియు దానిచే పితృ పితా 

మహాలు తరించుటర్వగాక శకు సభలో కోరిన కోరికలు వారు పొందుచు 

మ రనియ చెస్పెనని ధర్మజునకు తెలిపినాడు. 

తండి కోరికనెరిగిన ధర్మజుడు నారదోపదేశముచే హరిశ్చందునివలె 

కానును రాజసూ యయాగ మొనరించుటకు సంసిద్ధు డయ్యిను, ఈ విధముగా 

సభాపర ములో హరిశ్చం|దుని (పసంగము. కలదు. ఇది సంస్కృత భారతాను 

సరణమె యైనను నన్నయ తన రచనా చమత్కతితో తెనుగుతన ముట్టి పడు Cu 

నటుల నీవర్గనగావించినాడు, 

ఆంధ భారతమున అనుకాసనిక పర్వములో కూడ హరిశ్చందుని 
(పసంగము కలదు. ఇందు సువర్ణదాన విషయమున హరిశ్చం దు డొసంగిన 

సందెళము | పసంగ్ల వశమున చెప్పబడినది. శరతల్పగతుడై న భీష్ముడు ధర్మ 

జుతో సకల దానమహిమలను తెలుపుచుండెను. అందు కనకము దానము 

చేయుటవలన వాతకు ఆయువు అభివృద్ధి చెందు ననియు భావశుద్ది కలుగు ననియు 

(| 

హరోం దుడు తెలిపినట్టు భీమ్మడు చెప్పెను, 

తె కనక_మాయుః |పధంబు పావనము భావ 

శుద్ది నొనరించు దాతకు సువతమున 

వేడ్క_తో దాని నిచ్చుట వేజ పొగడ 

నేల? యనియె హరిళ్చం్యదు డిత్ధలేజే, 

ఆని వరిశ్చం[డుడే హిరణ్య దానమహిమను గూర్చి చెప్పినట్టు కలదు. భారత 
స్వర్గార్ రోహణ పర్యమునందు కూడ హరిశ్చం. దుని [పసంగము కలదు స్వర్గమున 

శేతెంచిన ధర్మజుడు తన తమ్ములు నరకమున నుండుటకు విచారించుచుండెను, 

ఆప డు ఇందుడు అల ప పుణ్యులు మొదట స్వర్గమును పిమ్మట నరకమును 
ల్వేడుడు మహాపుణ్యులు స్వల్పకాలము నరక ముననుభవించి స్వర్గమును చేరు 

అననన, ననన 

4. ఆకి.ప తిరికి, 
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కొ యబడక హరిశ్చంట_దుని దానకీఅమునకుకు రాజసూయాడి కతువాంకును 

వ ధాన్య మీయబడి వక్టింపబడినది. 

ఆంధ భారత సభాపర్వములో నారదుడు ధర్మజునితో హరెళ్చందుని 

రాజసూయయాగ మహిమను వర్ణించి చెప్పెను". 

సందర్భము: -నాక లోక మునుండి వచ్చిన నారదునకు ధర్మజుడు మయ 

నిర్మితమైన తన సభను చూపి అట్టి సభ (తిలోకముల యందెచ్చటనైన చూచి 

తీవా? యని [పశ్నించును. అప్పుడు నారదుడు అట్టి సభను ఎచ్చటను చాడ 

కదని తెలిపిః_ 

క॥. సురపతి యమవరుణ దనే 

శంరకమలాసనుల దివ్య సభలెల్బనర 

శ్వర! చూచితి నవి దెనికి 

సరిగా వత్యంత విభవ సౌందర్యములన్ ॥ : 

(0 

fe 
వీలు 20 

సురపతి యమ వరుణ ధనెశ్వర కమలాసనాది సభలను వర్ణించి చెపు'.ను, 

సందర్భమున ఇం|దసభా వర్ణనము చేయుచు శుక్ర బృహస్పత్యాదులతో రా 

యగు హరిళ్చం|దుడును ఇంద సభలో కలడని చెప్పెను. ఆ పలుకులు విని 
ధర్మజుడు తన తండి యగు పాండురాజుతో పాటు రాజులనేకులు యమలోకము 

నందుండగ హరిశ్చం|దుడు ఇంద సభలో నుండగ ల్లుటకు గల కారణపుడిగాను. 

కో నారదుడు హరిశ్చం|దుని సత్యసంధతను ధర్మపరాయణత్వమును 
దిరిచెన్సువ_ 

ఉ|| డీపిత సత్యసంధుడు ధృతి స్మృతి ధర్మపరాయణండయో 
ధ్యాపురనాయకుండు జలజా పకులె క విభూషణుండువి 

జ ద్యాపరమార్థ వేద్ శరదబ్ద సముజ్యల కేరి చర్మదికా 

స్నా పిత సర్యలోకుడు నాది శంకు నరేయ్యద పుతు డున్న విన యా 

1. [పధమాశ్వాసము. 

2, ఆం|ధ మహాభారతము సభాపర్యము (పదమాశ్యాసము, ప 59 వావిళ్ళ 

ల, నన్నయ భారతము, సభా, ఆ 1=పద్య 84. 
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తెలుగు సాహిత్యము ఒక వివముగ ఆనువాచముతో _పారంభింపబడినదని 
చెప వచును, నన్న యామలు సంస్కృతము నంవలి కారతమును చేపట్టి మత 

వృ్యష్టయందుంచు కొని కథా సంవిధానము చెడకుండ తమ 

వాండిత్య వవ కఎతి చమత, (తిని చిందించుచు తెలుగు భారతమును 

5 వెలసిన కవృలలో కూడ గిఛాయలు [పన్ఫుటముగా కాన 

నాటి వచ్చు చున్నవి. ఆ (పజలలో వై దిక వాజ్మయము నందును పురాజేతీ హాన 
ముల యందును గల గౌరవ ఖభ క భావములచే తెనుగు కవులు సామాన్యుల 

కండుబాటులో లేని సంస్కృత వాజయ సంపదను తెనుగు (పజలకు పంచవలె 

నను దృష్టితో పురాణెతిహాసములను తెనిిగించిరని చెప్పవచ్చును, అందుచేతనే 
సంస్కృత వాష్మయ (పభావకాంతి తలుగు సాహిత్యము పెన పసరించినది. 

రతమునందు హరిశ్చం్యదుని కథా _పసంగమేగాని కథా _పొధాన్యము కాన 
'దు, తలుగు కవులలో మొదట మార్కండేయ పురాణమును తెనిగించిన 
వారన. తెలుగు సాహిత్యములో (పధమముగా హరిశళ్చం|దో పాఖ్యానము వెల 

జసెను. తదుపరి పోతన భాగవతము నందలి హరిశ్చం| దో పాఖ్యాన 

మని చెప్పవచ్చును. ఈ రెంటి యందును సంస్కృత పురాణమునందలి యితి 

త చెట్టి సి మార్చును తక గ కొన బడినది, వర్ణనా పాత పోషణా సంభాష 

ది [పన సంగములలో కవితా చమత్క్బృతిని వెలయింప జేసియు వానిని ఆను 

ఆంధ్ర మహా భారతము-హరిశ్చాందుని |పసంగము 
సంస్క త మహాభారతము నందెచ్చట హరిశ్చం[దుని (ప పసంగముకలదో 

ఆదే నండర్య మున ఆంధ మహాభారతము నందును హరిశ్చంతుని (పసంగము 
కలదు. ఇందు వారికా సర దుని పూర్వ కథకుగాని సత్య సంధతకుగాని _పాధాన్య 



తృతియ | పకరణసుం 

హరిశ్చం[దో సొఖ్యానపముజ 

తెలుగు కవుల యసువాడ దృష్టి 

, ఆంధ) మహాభారతము _ హరిశ్చందురని ప్రసంగము 

. మారన మార్కండేయ పురాణము _ హరిళ్చందోంపావ్యానము 

. పోతన భాగవతము _ హరిళ్చుందోంపావ్యానము 

సంస్కృత సాహిత్యము ల హరిశ్చందో9పాఖ్యానము 

. కన్నడ సాహిత్యము _ హరిళ్చందో పాఖ్యానము 
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ఈతని తరువాత వెలసిన పముఖులలో (తీబంధనునకు సత్య వతుడు జన్మించి 
| తిళశంకుడని [పక్యాతి గాంచెను. ఈతనికి హరిశ్చందుడు నతనకిళరోహి(తుడు 

నతనికి హారితుడు వానికి సుదెవుడు (కెిమముగా జన్మించిరి సుదెవుని తరువాత 

వెలసిన వారిలో సగర చ్యకవర్తి పేర్కొనదగి యున్నాడు, ఈతని చవ 

[తయుఈతని మనుమడైన భగీరథుని వృతాంతమును. దెలియని వారుండరు. 

గంగానదిని తలవగనే భగీరధుడు గుర్తునకు వచ్చును. సగరుడు యాగము 
చేసి అశ్యమును వదలుటయు అతని ప్వుతులు దానిని వెవకుటకేగి బూడిద 
రాసులగుటయు మనుమడు |పయత్నించి విఫలుడు కాగా భగీరధుడు యూగాళం 
మునే గాక గంగను కూడా భూలోకమునకు తెచ్చుటయు లోక విదితము* 

భాగవతమునందలి గంగావతరణ వర్ణనము మరువరానిది. ఈతనీ తరువాత 

తరములో జన్మించిన బుతుపర్దుడు పేర్కొనదగినవాడు. ఈతడు నిషధ దేశాది 
పతితో స్నెహముచేసి యక్ష హృదయ విద్య నాతనికిచ్చి యశ్వ విద్య నాతని 

నుండి (గహించెనని తెలియుచున్నది. అట్టి బుతు పర్జునకు సుదాసుడు జన్మింప 

నాతనికి శాపవశమున సంతానము లక పోయెను. ఆందుచే వశిష్టుని (పార్థింప 

నాతడుయు సుదాసుని భార్యయగు మదవతి యందు యాత్యకుడను కుమారు" 

గనెను. వానికి మాలకుడు జన్మింప నాతడు పరశురాముని ఘోర కుఠారమునకు 
పరగొంది నారీ జనంబులచే పరిరక్షింతుండగుటచే నారీ కవచుండన బరగి 

నిర్మూల నంబయిన రవి కులంబునకు మూలంబగుటచే మూలకుడనియు | పఖ్యాతి 

వహించెను, తరువాత వెలసిన వారితో రఘు మహారాజును వాని కుహరుడు 

బృధ్యుశమడును వానికి ఆజుడును పుట్టి _పభ్యాతి గాంచిరిి. ఆ యుజుని కుహూ 

రుడే దశరథ మహారాజు. వాని కుహరులు (శ్రీరామ లక్ష్మణ భరత శ తుఘ్నులు. 

ఈ విధముగా హరిశ్చంద్రుని తరువాత వెలసిన ఇరువది యారవ రాజుగా 

(శీ రాముడు పేర్కొనబడి యుండేను.*' దినిని బట్టి హరిశ్చర్యదుడు అతి 

[ప్రఖ్యాతమైన ఇష్వాకు వంశమునందు జన్మించి అనేక యజ్ఞ యాగాది _తువు 

లొనకించి దేవేందుని సభనే అలంకరించి హైందవ సాహిత్యమునందేగాక పండిత 
పామర భేదము లెక సర్యజనుల హృదయముల యందును నిల్చి కొనియాడ 

బడుచుశాళ్యత మైన యశస్సు నా ర్థించినాడు- 

40. పోతన భాగవతః మనస్కంధ-ఆ-?. 
41, హరివంశము. 
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పరమ పావన మూ రియ అవతార పురుషుడును నగు శ్రీరాముడు జన్మించి 

ఇష్యాకు కులమునకే వన్నె తెచ్చెను. హరిశ్చం|దుడు శ్రీరామునకు పూరు 

డగుటచే ఆతని తరువాత ఇరువది ఆరవ చ్మకవర్ని శ్రీరాముడని భాగవతాది 
(గంధ ధముల వలన తెలియుచున్నది. 33 

0 ఈ వంశమను గూర్చి ఆనేక వురాణములు (పసంగించుచున్న వి, 

వానిని పరిశిలించినచో కీర్తి కాలియు పావనుడు నైన మనువు యొక్క [ఘాణ 
వివరము వెంట వచ్చిన (పకటితయజశుడై న యిక్షాకువు వీరికి మూలపురుషుడని 

తెలియుచున్నది. అతని కుమారులలో కీ_రిశాలియెన వికుకిని శళాదుడని 
[పజలు నుతింప నతడనేక యాగము లొనకించి. [పీతితో హరిని గూర్చి తపంబు 

వెసి ప్కుళుని గనెను. అతడు ఇంద (పే బరితుడై రాక్షసుల పురములు జయిం 

చిన కతమున పురంజయడును వృషభ రూపుడై" యిం్యదునకు వాహన మగుట 

సి యింద వాహసనుడనియును తనని ప పెక్కి. యిర్యదుడు ( రణంబు జేసిన 

కతమునుక త్యుతనియు వాసి కెక్కెను. ఈతని వలననే శ్రీరామునకు కాకుత్ప 
గో 

అతసి తరు రువాతజన్మిం! న తరములో కు వలయాళ్యుడు మిక్కి లి | పసిద్దుచె 

దుండుకిని జంపి చుందుమారుదని వన్నె గాంచెను, తదుపరి వెలసినవారిలో మరల 

గదునేడవ రాజై న యవవాభ్యడు మిక్కిలి |పభ్యాతుడై యుండెను. అతనికి 
ఎలున్సను సంతానము కలుగనండున' బునుల [ పేరణచే ఇంద 

యాగంబుచెసి పమాడ. వశమున యజ్ఞ కాలయందుంచిన మం|తజలము [(తొవ 

నాతని యుదరము (వక్క లు చేసికొని యొకబాలుడుదృవించి యాకలిచే నేడ్చు 
చుండ నిం దుడువచ్చి మాంధాతయని తన తర్జనిని బాలుని నోటనిడి నామకరణం 

బౌనరించెను. మాంధాత కడుపున [పసిడ్ఞుడై అనేక బాహ్మణుల [బో 

పురుకుళ్చుడు నంబరీషుడు ముచికుందుడు నను ముగురు కుమారులను గనెను. 
ఆందు పురకుత్సుడు తాను నాగలోకమునకు గానిపో డగా నందు నర్మదయను 
నాగకన్యను వివాహమాడి యనేక గంధర్వుల సంహరించి తన నాగలోక సంచా 
రమును తలంచువానికి నరక భయము లేకుండ వరము వడలి తిరిగి వచ్చెను, 

59, మహాభాగవత నవమస్కంధ - అధ్యా 7. 
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“చతురంభోవ పరీత భూభువన ఛి భాస్వద్భా 

ర్రిత విరారి శరీర భూషిత ధర్మితీభాగహా 

అని విలపించినది. చనిపోయిన న పు[తుని చూ 

విలాపము నిపై హృదయములను పిండచున్నది. ఈవ ర్లనల రసథావభరితము లె 

భార్యభ దలు జపించు 

వ 

ఎన్ని కష్టములు పడినను హరిశ్చం్యడుడు. ధైర్యమును త్యజింపలేదు. 
ముందునకు ధీరుడై ఉత్సాహముతో సాగుచునే యుండెను, అడుగడుగునను 
కలుగు కష్టములకు మానవ మ్మాతుడు గనుక విచారంచినను ధీరుడు. ' కనుక 

నిల్మదొక్కుకొనెను, స్వ్యార్థమునకై విచారము లక భార్యా పుతుల కొరకై 

విచారించెను తన [పజలను కన్న బిడ్డల కంటె మిన్నగా తలచెను. రాజు 

[పజల సంబంధమటువంటిడి. కాననముదకేగు హరిశ్చం దుని తోడిడే లోకమని 

| పజలు వెంబడింప స్వర్గమున కాషూాతు_న యా చక్రవర్తి తన [పజల 

తోడిదే లోకమష నను. చివరకు ఇం్యదాదులను సహితము కరగింపజేపి తను పట్టిన 

పట్టు గ గించుకొనెను. చనిపోయిన పుకుని [బతికించు కొనెను. ఈ విధముగ 

హరిళ్చం[ దుడు సత్య హరిళ్చండుడై. కావ్యనాయకుడై ఫలభో క. యగుట 

మూలమునందు కంటె మారన కావ్యమునందధిక ముగ ఫలించినది. మారన కథా 

_(హపొరంభమునందే నిత్య సత్యవరి హరిశ్చం[ద చ్యకవర్తి యని తెలిపి నాంది 
పలికెను, 

సత్య వత గరిష్టుడును ధర్మకర్మపరిష్టుడును నైన యారాజర్టి 

పజాపాలనము సేయుచు నొక్క నాడరణ్యమున కరిగి మృగయా వినోదంబునం 

దగిలి చనిచని ముందణ నొక్క_యెడ “యని మూలమున లేని భావమును 

మారన (పవెశ పెస్టిను, సత్య పరీక్ష శై ఏగు హరిళ్చ్ళం, దుడు ధర్మ కర్మ విధ 

పుడు గనుకనె ఆడుకూయి వినగనే త్రీని రకించుటకు సమక ట్రై నన న్నమాట. ఇది 

హరిళ్చ్ళందుని శీలమునకు గీటు రాయి. దీని బట్టియే ముందు కథ యంతయు 
సాగు చున్నది. వేటకేగిన యా మహారాజు శిష్టదయాశుత్యంబును దుష్ట దమన 

కుతుకంబు నడర యని మారన మూలమున లేని రెండు సనూసములను నర్హ 

వంతములు [పయోగించెను, ఆడుగడుగునను రాజు పఠితల మనముల నాకట్టు 

కొనుచుండు నటుల మారన చితించినాడు, 
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మూలమున హారిశ్చందుడు వీళ్వామి తుని రత్న పుుత శ్రీ శ్లడ్న 

[పాణ రోజ్య ధనములలో నేది కావ “లయునో కోరుకొను వనీ ఆడిగినట్టు కలదు. 

కాని మారనీి;_ 

చ. వినుము మునీంద్ దక్షిణకు వీత్తము చాలినంత మున్నయి 

చ్చిన యదిగా నెజంగు మెడ శ్రీయును రాజ్యము ధాతియుం బురం' 

బును ధనరాసులు నృతియు బుతడు ధర్మచయంబు నేను సీ 

ధనము లె యిండు నీ యధిమంతంబగు నెయ్యది వేడు నావుడున్ 

హరిశ్చంద్రుడు రాజ్య ధారీ పుర ధన రానులును నతీ పుులును 

తనతోపాటు ధర్మ చయమును కూడ పేర్కొ_నను. దానికి విశ్వామ్మితుడు 

ధర్మము, న్నివు, న్భార్యయు బ్నుతకుండు వలిగా నీ సర సా మాజ్యలమ్మీ 

వాబ్రభ్యము మాకు నిమ్మనిన” నిచ్చెనిరి్యకారానన శ్రి విభా జత మూరి యె సమ 

ఫ్క్ర [వేతి న్ల రిశ్చందుడున్ [1 

అని కలదు. ఇచ్చట మారన ధర్మ చయమును పేర్ రొనినాడు: హరి 

శృం దునకు తోడై నిలచినది ధర్మచయము నూ తమె. దానిని విశ్వామి_ తుడు 

అందుచే నా హరిళ్ళర్న దుడు సత్యోక్తి విశాయమున సమస మును 

కంబించి కాననములకేగు చుండెను. 

0, 0౫ ళా గ్రా 

a 

జనులు పురప్రర పొక్కు. దుఃఖముతో రాజువెంట నడచి రాగా నిందారో 

పణము చేయుచు వశ్యామి[తుడు శైబ్యను మోనెను. హరిళ్ళందుని మాట 

తప్పింప [ప్రయత్నించిన ముని ఆది సాధ్యముకాక ఆనాడు వారిని రక్షించు రాజు 

తన భార్యను మోదినచో చలించునని తలచి ఆమెను మోదెను. ధర్మ వీరుడైన 
హరిశ్చం|దుడు అది తాత్కాలికమని తలచి కాశ్యత కేరి ౩ నిలిచెను. హరి 
ora శ్చం|దుని యూ స్థితియే విశ్వాఖ్య దవతలను కరగించి వేసినది. 

విళ్వామి తుడు యజ్ఞము చేయువారిలో [సమ్టుడెన హరిశ్చం[దుని 

రాజ్యము నుండి వెడల గొట్టను వీనికే లోకము (పాపి మను, అని మూలమున 

నుండి మారన ఇంకెక్కడి పుణ్యలోక ముల కేగెడు నిమ్ముని? సత్య నిష్ట బెంపె 

కిన యన్న రేశ్వరుని నేమిటి కిమ్మయి గాని పె పెదైడిన్?, 82 

౨ మారన మా-పద్య, 161 
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అని నత్యమునకే _పాధాన్యమిచ్చి పలికినటుల [వాసెను. హకిళ రదుని 

సత్య సంధునిగా మాటి మాటిగా పేర్కొనుచున్న మారన యిట్టు చేపట్లుట కథా 

పటుత్యమునకు దోహదము చేయుచున్నది. కాని వైదిక పురాణాది గంథము 

లన్నియు హరిశ్చం[డుని యజ్ఞ యాగాదులను గూర్చి (పసంగించుచున్నవి, 

మార్కండేయము కూడ నట్టు చెప్పుట పురాణ ధర్మమని చెప్పవలెను, మారన 

చేసిన మార్పును కావ్య ధర్మమని పేర్కొనవచ్చును. అందుకొరకే హరిశ్చం 

_దుడు తొలగని సత్య ధర్మములు తోడుగ దాలిమి యూది దుఃఖము మనులనిది 

గూదున్ వివిధ _పదేశములు దాబెనని మారన వర్థించినాడు, ఈ పద్యము 

చావునకు కూడ తెగించిన హరిశ్చం,దుని శీలమును చామిచున్నది. చివరకు 

హరిళ్చ్ళందుడు నంతట తానేన గియును నెందున వొంకు పలుక నాకిదియ 

నిశృయంబు అని చెప్పును. హరిశ్చుం దునిలో నంతటి యాత్మ విశ్వాసము 

గూడు కట్టుకొని యున్నది. ఇంకొక పుట్టుకలోనై న బంటునైె చండాలునకు 

దాస్యమొనరించెదనని థై ర్యముగా పలికెను. అతనిలోని థరత్వమిచ్చట స్పష్ట 

ముగా తెలియ ముచున్నది. 

అండుల కే హరిశ్చం|దుడు అమరేందునిచే నిట్లు క్రీ రింప బడెను 

“నరుల కగమ్యమై వెలుగు నాకము సీక భిగమ్యమయ్యె నీ 

నిరుపమ సత్యధర్మ మవానీయత శాళ్యత చివ్య భోగముల్ 

దొరకొనియెన్న రళ్వరా. సుతుండును భార్యయు నీవు నుత్న 

రత్నరుచిర సద్విమానము ముదమ్మున నెక్కుడు రండు నావుడున్.” 

అని ఇం్యదుడు కీర్తి ంచుటచే నింద్రలోక మునకూడ కానరాని సత్య ధర్మ 

నియతి టూ భూలోకమందలి రాజులో కాన్సించినది. ఇట్టి హరిశ్నం|దుడు 

రాజర్షి. 

మారన తన కావ్యములో సత్య దర్మ నియతికి పాధాన్యమిచ్చి మూల 

మునకు మెరుగు దిద్దెనని చెప్పవచ్చును. ఆంతియేగాక కొన్నిచొట్ల మూలార్జ ము 

చెడిపోకుండ కాపాడుచు తరువాతి హరిళ్చంద కావ్యములకు మార్గ దర్శకుడు 

కూడ నయ్యెననుట స్పష్టము. 



పొతన భాగవతము 

(దుని ప సంగమేగాక శునక్మేపుని (ప పసంగముకూడ కల ద. భాగవత పహాద 

రి తలో' పనశ్శేపుని గూర్చి చెప్పబడినది. |పట్లోదుడు రాక్షసుడగు 

తండి గుణగణములను పొందక విష్ణుభక్తుడై అ అతనికి కడు విరోధిగ మ 

జొచ్చెను. అప్పుడు తం్మడీి నానావిదముల తనయునుని హింసించినను వాని 

మనముతోపాటు శరీరమును నొవ్వకపోవుటచే విసిగి వేసరి తనలో తాను శన 

శృపుని తలంచెను- మిక్కిలి పరితపించుచున్న యాతని మనమునకు ఈ సంఘ 

టన జ్రపి కి వచ్చినది. ఇచ్చట (పసంగ వశమున వచ్చినకథ న నవమస్కంధములో' 

విపులీకరింపబడినది. 

సంస్కృత భాగవతమున ఐతరేయ [బాహ్మణ కథ మాతమ వర్ణింప 

బడినది. కాని పోతన మార్మ్కండియ పురాణమునందలి సత్యహరిశ్చం|దుని 

పసంగమునుజేసి తదుపరి యెతరేయ |బాహ్మణకథ వర్ణించెను. దేవి భాగవత 

కథ నీతడు తారుమారు చేసినాడు, ఆందు మొదట ఐతరేయ |బావహ్మణము 

నందలి కథయు తర్వాత మార్మంగేయ పురాణమునంచతి సత్య హరిశ్చందుని 

కథయు వర్ణింప బడినవి. 

భాగవతములో మొదట ఇకాకువంశ వర్గనమును పిదప |తిశంకుని 

వృత్తాంతమును చెప్పబడినవి. ఆ (తిశంకుని కుమారుడై న హరిశ్చంయ్యమని నుండి 

కౌశికుడు యాగదక్షిణ మిషతో నభిల ధనమును కొల్పగొని కులహినుని దగ్గటి 

1. (పహ్లాద చరిత “అదియునుగాక తొల్లి శునశ్శేపుండను ముని కుమా 
] 

రుండు తండి దనకు నపకారియని తలంపక (బకికిన చందంబున.” 

హోతన భాగ సప్త". . పుట లి1. 

వీ భాగ న నవ్య. స్య సప్త అధ్యాయము. 

[ప్రచురణ ఆధ ధ|పదేళ హీహిత అకాడమి. 19864 
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కొలువునకు బెట్టెను. కాని హరిశ్చం। దుడు బొంకుట కలజడి చెందెను. ఈ విధ 

ముగ హరిళ్చం[ దుడు కౌశికునిచె బాధింపబడుచుండెనని యెరిగి వశిష్టుడు విశాా 

మి తుని గృ ధముకమ్మని శపించెను. విశ్వామి[ తుడును వళిమ్ణని బక ముక మ్మని 

శపించెను. పక్షి రూపులయ్యును ఆ యిరువురు యుద్దంబు సేయుచునే యుండిరి. 

అంత |బహ్మ యేతెంచి వారిని సమాధానపజచి నిశాకృతుల నొంది చెను, ఈ 

రీత్రిగ సూర్మండేయ పురాణ సత్యహరిళ్చం। దుని కథ సూక్ష్మముగ చెప్పిన 
పిదప పోతన హరిశ్చం;దునకు సంతాన హీనత్యమంటగక్లైను- నారదున పదేళ్ల 

మున వరుణోపాసన నతి భక్తితో జేసి సంతానము పొంది యాగ పళువుగ 
సుతుని నిచ్చెనదన్న విషయమును కప్పిపుచ్చిన హరిశ్చం దుని కథ యిందు 

కలదు. ఇది పూర్వకథ ననుసరిందినను ఇందు పోతన తెనుగుతనము కవితా 

చమత్క్శాతియు కానవచ్చుచున్నవి. 
హరిశ్చాం దుడు (పత్యత్షమైన వరుణునకు [మొక్కి వ= 

“వరుణదేవ! నాకు వరవిర గుణముల 

గొడుకు పువైనేని గొడుకు బట్టి 

పశువు జేసి నీవు పరిణమింపగ వేల్పు 
గొడుకు నీగచయ్య కొసరులేక.* * 

అసి చక్కని తేట తెలుగులో వర్ణించెను. ఇచ్చట రాజు. వరుణుడు 

సంతాన వరమొనగుటకు ముందు తానే [పతిఫలమును సూచించుట వింతగా 

నున్నది. భక్తికి లంచమునకు మెచ్చిన వరుణుడు “వల్ల' యనెను. తదుపరి 
తాక పోక లన్నియు నొక పద్యమున వర్ణింపబడినవి: - 

పురిటిలో పం వచ్చి పుతు వేలుపు మన్నం 

బురుడు వెళ్ళినగాని పొసగ దనియిం 

బలురాక మును వచ్చి బాలు వేలుపు నున్న. 

బండ్లు లేకున్న నభా వ్యు(డనియె( 

బండ్లు రాజూచి డింభకుని వేలుపుమన్న. 

బడిపండ్లు రాయ నభావ్యుడనియె( 

బడిపండ్లు పౌడమిన? గొడుకు వేలుపునున్న( 

బోరుల కాదనక పొౌసగదనియె( 
దొడది యిట్లు కొడుకుతోడి మోహంబున. 

(బొద్దు గడపుచుండె భూవరుండు 

దండి తలపునొంది దనలోన చింతించి 

యింటనుండ కడవికేగె. గొడుకు 

1, పోతన భాగవతము, నవమస్కంధము. అభ్యాయము '. పద్య 195 



హరిశ్చం, దో పాఖ్యానము 

చేరి కులపతి న హర్టిచే సత_రింపబడును. ఇంతలో హరిణము మరణించుటిచే 

కోకించు కూతురువలన కులపతి మహర్షి విషయము ,గహించును. తన బాలికచే 
హదణము హరి రక్నోందని బాణముచే మరణించుట చూచి యతడు 

నని 

ఇర 

జునక్తు 

దెబుప్తను- వెంటనే రాజు సర్వమును కులపతి మహర్షికిచ్చివేయు. ను. తరువాత 

ఆ వనమునందు భయంకరసూకర మొ మొక్కటే బిభత్సము చేయుచున్నదని కుల 

పతి తెలుపును. దానిని భిదించటకు హరిక ఎం్యదుడు బయలుదెరును, పిమ్మట 

కథయంతయు మార్కండెయ పురాణ హరిశ్చం[ దోవాఖ్యానమును దోలియున్నది, 

ఇందు మొదిటి అంకమున మ్మాతము కొలది శృంగారరసము పవేళ పెట్టుటకు 

వి పయత్నము చేసెను. గాని, ఆది నెరవేరలేదనియే చెప్పవచ్చును, 
అంతియే గాక యిందు వసిష్టుడు దివ్యచ క్షు ఎవుతో హరిశ్చర్మదుని స్థి సితిని గహించి 

ఆతనిచే పూజలు, జాగరణములు చేయించుటయ మొదలగు విషయములు వర్ణింప 

బడినవి. హరిశ్చం। దుడు వెటకేగినప్పు డచ్చట వశిష్టుడు కనిపించి విశ్వామ్మితా 

శమమును పవేశింపరా దని తెలిపినట్టు కల్పింప బడినది. [| పథ మాంకకథ 

కేవలము కేమేశ్వరుని సృష్టియని చెప్పవచ్చును. తరువాత వెలసిన [పధానము 
లగు హరిశ్చం। దోపాభ్యాన కావ్యముల యందెచ్చటను ని నంఘటన కానరాదు, 

దీని ననుసరించి హిందీలో వెలసిన భార తేందుని హరిశ్చంద కావ్యము" 

ఇం దస భతోడనే _పారంభము చేయబడినది. కాని తదుపరి కథ యంతయు నీ 
కావ్యమును బోలి యున్నది. చండకౌశిక నాటకమునందు మార్కండేయము 
ననుసరించి హరిశ్ళందుని భార్య శై శె బ్యయనియు తనయుడు లోహితుడనియు 
పేరా? గ్రానబడిరి. పురాణ హరిశ్చం[ద కథల తరువాత సంస్కృత సాహిత్యమున 
వెలసిన కావ్యములలో నిదియే [ష్య పథమమని చెప్పవచ్చును. ఈ నాటకము 
నందలి కథననుసరించి ఆధునిక యుగములో కావ్యములు, నాటకములు, వచన 
ములు కూడ వెలసినవి 

వి, హరిదాసు-సంస్కృత [గంథధమాల-_ 

సత్యహరిశ్చం[ద నాటిక సమాలోచన్, 

మరియు టిప్పణీ సహిత్, 

లచ్న్మీ కంకర వ్యాస్, 



నంస్కృత సాహిత్యము హరిశ్చం(దోపాఖ్యానము 81 

సంస్కృతమున కొననగు హరిశ్చం[ద కావ్యములు, 

1. హరిశ్చంద చర్మితి ఇది చంపూ కావ్యము. దీనిక ర్త కాశ్యపగో తు 
డైన గురురాముడు అని తేలియమన్నది. ఈ కావ్యము తాటియాకుల_పై 

యబడియున్నది. కథ గౌరన కథను బ్ నోలియున్నది. 

2 హరిళ్చం[ ద చంపువు * 

దీని రచయిత నారాయణ, ఈతడు గంట గో తీయుడు* ఇందు కథా 

వస్తువు కంటెను వర్ణ నమునకే _పాధాన్య మధికము- 

లే, కావ్య సముదయము:.. 

దీని రచయిత వెంకట రమణయ్య, 1944, 

ఇందు మూడుకథలు గలవు, దీని క ర బెంగుళూరు వా వాస్తవ్యుడు. 

1, హరిశ్ళం[ దమ్, 

ఏ. నాథా నెదిష్ట కథే. 

లే. విశాగమిత దంత కావ్యము”. 

ఇందు హరిశ్చం[దుని కథ యతరేయ [దాహ్మణకథ ననుసరించి [వాయ 

బడినది. హరిశ్చం దుడు వరుణునిచే వరముపొంది సుతునిగనుటయు పిదప. 

శునళ్ళపుడను [దాహ్మణ బాలుని పిలిచి యాగపశువుగా జేసి యాగము జేయు 

టయు మొదలగు వృత్తాంతములు [(వాయబడినవి. ఇందు చెప్పుకొన దగిన నూత 

నళ్వుము కానరాకపోయినను 1944 సంవత్సరములో సంస్కృతమున కావ్యము 

వెలువడుట విశేషము. 

3. గ.౧౦. 2083 (a) Harichandra Chempu. This is a palm” 
leaf manuscript in grantha script and contains 128 

‘ pages of 2,000 granthas, Governmen? oriental 
Manuscr'pts library, Madras. 

4. R,No. 6867 Palmleaf Telugu script 70 pages 
folioes 1-35. 1,200 -gfanthas. 

5. S. 2885 G.0. M: Library, MADRAS. 

6. (కాగితము పై [వాయబడి యున్నది) by 

వెంకట రమణయ్య,. 

చెన్నరాయ పట్నమ-. 

7. 944 by Mis. B.B. Subbaiah & Sons, Press. 



కన్నడ సాహిత్యము" 

హరిశ్చం దోపాఖ్యానము 
కన్నడ సాహిత్యమునందు రాఘవాంకుని “హరిశ్చంద కావ్యము” హర్ 

శ్చర్మిద కావ్య సృష్టికీ మకుటాయ మానమని చెప్పవచ్చును. ఇందలి రచనా 

చమత్కారము, పాత పోషణ, సన్ని వేళ సౌరభ్యము, సంభాషణా చాతుర్యము, 

వర్ణనానీపుణత పేర్కొనదగినవి, ఇతని రచనకు పూర్వము పదియవ శతాబ్దిలో 
ఆది పంటన భారతము నందు నారదుడు పొండుపు తులకు ఆశ్యమేధాది యాగ 

మహిమను తెలుపుచు కృతయుగ మునందు హరిశ్ళంద చ కవ ర్తి నూరు యజ్ఞ 

ములు చేసి యావత్తు భూభాగమును పరిపాలించి ఇందునిచే పూబింపబడి 
నట్టు పేర్కొనెను. ఇది సంస్కృత భారత సభాపర్వ కథకు అనువాదము. 

రాఘవాంకినీ తరువాత వెలసీన హారిళ్చం దకావ్యములన్నియు రాఘ 
హాంకునీ కథానునరణీయములనియె చెప్పవచ్చును. అందు పదునై దవ శతా 

బమునందిలీ కుమారవ్యాసుని భారత 'వనపర్యము నందును పదునై దవ, శతా 

జ్ఞము నందలి కుమార వాల్మీకి' కన్నడ రామాయణ ఆరణ్య పర్వమునందును 

హరిశ్శం(దునీ కథ కన్చీంచు చున్నది, తదుపరి ఆధునిక [ష్మకియలలో 

మహాంక దేశకేంద కవిచే రచింపబడిన హరిశ్చంర్యద మహారాయన చరిత యక్ష 
గానమును, నంజణ్ణ భాగవత కవిచే రచింపబడిన “హరిశ్చం దోపాఖ్యాన' యక్ష 

గానమును: పేర్కొనదగినవి పైన గడ్య [గ్రంధములలో 'హరిశ్చం[ దని 
చరిత, హరిశ్చంద రాయనకథ ఇ వాసి గాంచినని. 

గుజరాతీ భాషయందు కూడ క్రీస్తు శకము 1510 [పాంతమున రచింప 
బడీన ధర్మవేదన ' హరి రశ్చం[దరాని కొవ్యము (పసిద్ధి వహించినటుల తెలియు 
చున్న ది. 
ధూ 

1. (పథమ స్థలం 1క్ వ పద్యం, 



పోతన భాగవతము హరిశ్చం దో పాథ్యానము se 

రాఘవాంకుడు వీరశ్హై వుడు. హంపియందు జన్మించి విరూపాక్షుని భక్తు 

డయ్యెను “హరిశ్చం దకావ్య* మునందీతడు చతురకవిరాయ హంపియ హరీళశ్వ 
రుని వరశుతుడనని విశషముగా చెప్పుకొనెను, మామయగు మహాదేవుని 

త్స్లు పంపావిరూపాక్షుని పూజించుచు గురువుని సేవించి నీతడు నాల్లు 
వదముల పడునారు శాస్త్రముల పారంగతుడయ్యెను. అభిలలౌకిక వై దిక విద్య 

బందారి తేరి కావ్యరచన కుష్మకమించెను, 

RN లో 

కాలము. ఈతని కాలమునుగూర్చి పలువురు పలువిధముల పేర్కొనిరి.. 

కర్ణాటక కవి చరి తకారులు (కీసు శకము 1165 [పాంతముగా 

పేర్కొనిరి. . 

డా?! వేంకటసుబ్బయ్య గారు కీస్తు ఫోకము 1కీ00గా చెప్పిరి, 

డిఎల్. నరసింహాచార్యులుగారు [కీస్తు శకము 1240 గా పేర్కొనిరి* 

హరిశ్చం[ద కావ్య సంగహమునందు క్రీస్తు శకము 1280” [పాంత 
ముగా వ్యాకుచ్చిరి. 

ఇవిగాక పలువురు [కీసు శకము 1165గా " పేర్కొనిరి, 
ఇందు వెంకట సుబ్బయ్యగారీ వాదము పలువు రంగీకరించిరి, 

ఎస్. బసవారాధ్య, పండిత ఎస్, బసప్పి గారలు, 

లిం [పథమ స్థలం 11వ పద్యము, 

ల్ కన్నడ రాఘవాంకుని గూర్చి _వాయుటకు డా! జి, రామచర్మ దరావు 

గారు (రీడరు కన్నడ డిపార్టుమెంటు ఉస్మానియా) ఎంతగానో సహాక 

రించిరి, 

4. కర్ణాటక కవి చరిత భాగవతము 1పుట 165, 

ర్. కెలపు కన్నడ కవి గళ జీవనకాల వివారపు చె. 260 మరియు 278: 

6. సిద్దరామ చరిత. పీఠిక (౮౪౮౨౮611) 

7. హరిశ్చం ద కావ్య సం్యగహ పీఠిక పుట XIll-Xiv 

ర. కర్ణాటక కవి చర్మిత కారులు. 

లం హరిళ్చం[దకావ్య పీఠిక పేజీ 8. 1969 ముబణ 



శక హూరిశ్చం[ దోపొఖ్యానము 

ఈతడు |కీస్తు శకము 1225 (ప్రాంతమున జన్మించి (క్రీస్తు శకము 
1860 వరకు జీవించి యండవచ్చునని తెలిపిరి, 

పె అంశములను పరిశీలించిన పిమ్మట నీతడు కీ.శ. 18వ శతాల్లి 
ర 

వాడసి చెప్పుట తగినదిగొ కాన్చించుచున్న ది. 

హరీశ్చం[ద కావ్యమే కాక నీతడు సిద్ధరామపురాణ, సోమనాధ చరిత 

పీశేశ్యుర చరిత, శరభ చారిత*, హరిహరమహాత్వయను కావ్యములను సంత 

రించెను, 

ఈతడు రాఘవ, రఘవాంక రాఘవాంకపండీతుడని పీలువబడేను, తాను 

“ఉభయకవి కమలరవి రాఘవాంక పండితుడ”ొ నని చెప్పుకొనెను. 

విరూపాక్ష పండితుడు 'చెన్నబసవ పురాణము నందు ఉభయకవి శరభ 
భేరుండ నెంబ బిరుదాంకీతుడ రాఘవాంకుడ! అని చెప్పేను. 

రామవాంకుడు “వారిశ్చుం ద కావ్యమును సంతరించి హంపీ విరూపాక్షున 
కంకిత మొనర్చెను. దేవరాజ సభయందు దీనిని పఠించి *కవిశరభ భేరుండిను 
విరుదమును నానారత్న భూషణములను బొంది గౌరవముల నందెను' *, 

“కృకిగెనామం వారిశళ్ళంద చార్మితో* యని పేర్కొనినాడు. "ఈ ' 
కావ్యమంతయు పదునాలుగు స్థలములుగా విభబింపబడినది. స్థలారంభమునందు 

మన ఆశ్వాసాది పద్యములవలె గాక 'సూచని ఆను పేరుతో 'ఆస్థల” మందలి 
గాధ తెలుపబడినది. ఆకా సాంత గద్యములు కూడ నిందు గానరావు. ఇందు 
వచనము కానరాదు. దేశి ఛంద సెన 'వార్థక వషడ్చది” లోనన్ని పద్యములు 
శతి పేయముగ కూర్చబడినవి, కాదు మాగతలుగల గణములతో నిండి (పాన 
నియమము కలిగియున్నది. 

10. పథమ స్థలం 11 పర్య, mn 10.ఎ. విరూపాక్ష పండిత |కీసు శకము 1504, 
11. రాఘవాంక చరిత, సంధి బ్ర పద్య 24, 
12 పథమ 15 ప, 
1కి. రాఘవాంక విరచిత హరిశ్చం (ద కావ్య సంపాదకుడు. ఎదొ. బన 

వార్యా.ఎం ఎ- పండితలనో బసప్ప. 
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కథా వసువుః_ 

మార్క_ండ్రేయ పురాణ దేవీ భాగవతమునంధలి కథా వసువును సీశరిం 
చెను, ఈ కావ్యము తెలుగు సాహిత్యమున వెలసిన గౌరన హరిశ్చందో 

వాఖ్యాన కృతితో పోల్చ దగియున్నది*. ఇరువురున “శై వకవులె. ఇరువ్చరి 

కావ్యచమతా్క్యా_ రములును ఆక. చెల్లెండవలె సొమ్యములై యున్నవి.ఆో 

[ఓ 

ళ్ 

కావ్య (వారంభము: 

కా వ్యారంభమున కృతిపతియగు పంపా విహపాక్షుని స్తుతించిన తీరు 

శేర్కొ-నదగి యున్నది. ఇందు ఈతని కవితా చాతుర్యము అద్దములోని (పకి 

బింబమువలె స్పష్టముగా కాన్చించుచున్నది. శ్రీపతి సాబగు నుడుపతి శాంతి 

వాణీపతి చాతుర్యము, దివస్పతి _పతాపము సురపతి భోగము, రతిపతి మూడు 
తోకాతశయ రూపము, సరితృతి గంభీరత స్వాహాపతి తేజము కలిగిన పంపా 

విరూపాతుని వేడుకొనినట్టు కలదు. ఈ స్తుతి పద్యములు ఈతని కవితా చమ 

త్మతికి ఒక్కాక్య మచ్చుతునక యని చెప్పవచ్చును. 

తదుపరి తన గురువగు హంపియ మహాదేవుడు కామ్మకోధాది ఆరిషడ్యర్ల్ 

మును జయించిన వ్యక్తి యని కీర్తి ంతెను '*. 

పూర్యకవి స్తుతిలో ఉద్భట, మయూర, కొళిదాస, హలాయుధ, కేళి 

రాజ, మలహణ, బాణ. భోజ, భల్రట, భారవి మొదలగు వారిని 'పేర్కానెను 

ఈతడు మొదట అయోధ్యాపుర వర్ణన చేయుటలో అద్వితీయమైన (పతి 

భను చూపెను. ఆది భారము వహించుటయందు ఆమరావతి, సొబగున ఆలకాపురి, 

సింియందు మధురాపురము. దర్పమున అలకాపురము, జవమున యమపురము, 

రౌ_దమున వురగేందపురము, రచనమున నింద (పస్థమీ అని వర్ణించెను. 

మటకావనాలదా బులు క తతా దయా న మ కానా యా వా టా లా తా కా కాపా వరక నని 

14. ముందు చ ర్చి ంచ బడు ను, శారదా మందిర రామయ్యచిర సీ 

మెసూరు..4. మొదల నెయముుదణ 125వ. ఎరడ సాయ ము[దణ 

196%. 

16. హరిశ్చంద్ర చర్మిత- (పథమ స్థలం పద్య 1, 
నా థి 

17 — | ఉనా పద్యం 14. 

స 
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" ఈ విదముగ పురము వెలుగుచుండ హారిశ్చదుడు సురపతి భోగము, 
ఆగ్ని తేజము, రత్నాకరునిగాంభీర్యము, ఆనిలుని బలము, ర్ముదుని వుగత, 
సూర్వుని (పభ, భూమి ధైర్యము, చం|దుని శాంతి కలిసి రూపొంది శతు 

గణములకు పంచాస్యుడై యొప్సుచుండెనట,"ి. . 
తదుపరి. కెండవ స్థలము యిం దసభా వర్ణనతో [పారంభమైనది. వశిష్ట 

కౌశిక వాదోపవాదములలో కౌశికుడు వశిష్టునుద్దెశించి పూర్వము హరిశ్చం[ దుడు 
జలో ధర వ్యాధిచే పీడింపబడిన విధము, వరుణుని సం పేతుని జేయుటకై తన 
కుమారునికి బదులుగ శునశ్శెప్తుని యజ్ఞ పళువుగ జేసి యాగము చేసిన విధము 
తెలిపి అట్టి పాతకుని [పశంసించుట తగదని పలికెను. * ఇచ్చట హరిశ్చం[ దుని 
పూర్వ వృత్తాంతము కోశికుని సంభాషణచే నూచింపబడినది. ఒక్క దేవీ భాగ 

వతమునందు మా|తమె హరిళ్చం[ దుడు శునశ్ళెపుని కొనితచ్చి యాగము జేసిన 

విధము తెలిపి తదువరి జ్ఞానవంతుడై సత్యనిష్థాపరుడై కౌశికునిచే సత్యవాక్సాల 
నమునకై యిడుమలు పడిన విధము వర్ణింప బడినది, ఆందుచే రొఘవాంకుడు. 

డేవీ భాగవత కథను దృష్టీయందుంచు కొని దీనిని వర్షించెనని చెప్పవచ్చును. 

తృతీయ సలము:-_ 
@ి 

ఇందు తెలుగు హరిశ్చందోపాఖ్యాన కథవలెనే కథ చెప్పబడినది. హరి 

శ్నందుడు వేట నెపమున అరణ్యమున కేగుట అచ్చట వసంత వర్ణన - సరో 
వర వర్ణన *' జల్మకీడా వర్ణనము మన్మథ పూజా విశేషముగ వర్తింప బడినది 
ఇందు విశేషముగ పేర్కొనబడిన శివపూజ ఈ వర్ణన రాఘవాంకుని శివభ కిని 
వ్యక్తము చేయుచున్నది. 

షష్టళ స్థలమునందు కొశికునిచే పంపబడిన మాయా వరాహ వర్ణనము 

దాని త్మీవతతోపాటు కౌశికుని కోపాగ్నిని వ్యక్తము చేయుచున్నది. ** తదుపరి 
చేసిన నాశ్రమ వర్ణనము నన్నయాది కవుల య్మాశమ వర్ణనను పోలియున్నది. 

16. [పదమ కిరి ప 

19. (పథమ 40 ప. 

20, దృితీయ- 19 ప. 
21, చతుర్దం క7 ప, పంచమం-18 ప. 

22, షష్టస్థలం పద్య 8, 6, 18. “అడవినడుగలు దెనెగలో డియఘుడీ 
ఘుడిసుత్త లోడ సార్ట పడియకెడ హుత్తబరికోప దిం- 
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సెక మాబినాది దర్శనములు, సింహ శార్గూలాది మె ఎవి మతి, విదిత వేద ఘోష 
ప్రాణం (పసంగ ములు, తర్క, తంత ఆగమాది విషయ వాదములు వర్ణింప 

బడినవి. 

అచ్చటనుండి 5"శికుని కోపాగ్ని జ్వాలలు విజృంభించినవి* ఏ యగ్ని 
వను పవి; విళతయే చ్యయమగుటచే | కౌశికుని కోపాగ్నిలో హరిశ్చం(దుని 

పాలనము మించిన తపస్సు లేదని చెప్పవచ్చును. 

నవమస్థలమునండు హరిశ్చం[దుడు తన పురమునశేతెంచి విశా్యమి|తు 

నకు తన సర్వమును చూపించుచు యాతనికి యొసంగివ. విధము యత్యద్భుత 

ముగ చేయబడినది, 

అంతటి కఠినుడైన విశ్వామితుని కట్టి గండ, పాపి, నిష్కరుణ:. 

నిర్ణయ, మూర్ధ నీచ, నీరస, నిర్గుణ యనుచు జనులు పరి పరి విధముల 
నిందించినారని చెప్పబడినది. దళవాస్థలమునందు కుధానములచే మండి వారి కెదు 
రుగ భుగ భుగ వ్యాపించుచు దావాగ్ని యెధురై నదీ. * ఇది సత్యకాంతారమును 

దహించుటకు వచ్చినదని చెప్పుట రాఘవాంకుని కవితా చమత్కృతి నిదర్శ 
నము. 

చంద్రమతి దావాగ్నిలో. _పవేశింప నది చల్చారిపోయినది. ముందు ఆమె 

స్థితికి జాలినొందిన దేవతలు యీమె పాతి వత్యమునకు అబ్బురపడి పుష్ప 
వృక్షిని గురిపించిరి, 

హరిశ్చం[దుడు భార్యా పుత్రులను అమ్ముట కై కాశీపట్టణ పురవీధుల 
దిరుగుచుండ ఆ పరమసాధ్విని కొనుటకు అగ్నియే [బాహ్మణ వెషధారియె 

దితి, షష్ట ప 85 _ శకి, 

£24, నవమస్థలం 8 ప “ఇందు రత్నభాండార విదుహేమ భాండారం 

విదుసునావా వర్గ విదుపట్టి కర్మకుల 
విదు బెళ్ళియు | | గాణవిదూ కండెము[దాణ. 
నిదు స ర్యశా స్త్రశాలి.” 

25, దశమ ప, 9 భుగి భుగిలో భుగి భుగితో ధితీధిటితో 

థి చెథటిలో 
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వచ్చెను. కాలకౌశికుడు “వీడు బాలుడగుటచే పనికి నుపయోగింపడు ఈమె 
వయస్సు మళ్ళినదగుటచే కొనిన ఫలమేమి” యని నిరసించుచునే ధనమిచ్చి గొని 

పోయిను. 

హరిశ్చం[దుడు ఆత్మ గౌరవమును జాతా గ్థిభిమానమును వదిలి కాటికాప 

రిగా వెళ్ళుటకు సిద్ధపడెనట, ఆ పరమ పవి|త మూర్తిని గొనుటకు యమధర్మ 

రాజే కాటికాపరిగా వచ్చెను, ఇది హరిశ్ళందుని కీర్తి ని రెట్టింపు చేయచున్నద్. 

చంద్రమతి దుస్థితిని తెలుపుటకు న యిరిటి యజమాని మిక్కిలి గోపిప్టి భార్య 

మహో మార్చరాలు, కొడుకు ధూర్తుడు, కోడలధిక నిష్టురాలు, ఇరుగు పరుగు 

వారు మిధ్యావాదులు దుర్దనులు, 26 లని వర్ణించుట తగియు యున్నది. ఆ తల్లి 

కొడుకులు ఆ యింట చచ్చి పుట్టుచుండిరని వక్టంచుట కవి లోకజ్జతను చాటు 

చున్నది. ఇట్టి సామెతలు యెన్నియో యిందు సమయోచితముగ చెప్పబడినవి. 

కొడుక రణ్యమున పాముకాటుచే మరణించెనన్న వార విని యామె తన 

'రత్నాలద్దము పగిలినదని' వాపోయెను. అచ్చట యింటి యజమానిని పాత 

లోకములో ఎంతటి కూర యజమానులుందురో వారికి మచ్చు తునకయని చెప్ప 

వచ్చును, దుఃఖ మువీకి వచ్చుచుండ చెట్టంత కొడుకును పొట్టన పెట్టుకున్న 

వివిని నిందించలేక తన గతికి విచారించలేక యింటిపని జక్క- పెట్టి వారిని తృపై 

పరచి యిల్లు వదలి ఆరణ్య మార్గము పట్టినది. అర్ధరా తి గాఢాంధకారములో 

లూక, జంబుక ఘోర నృకములబే భయంకర మైన అరణ్యములో హరిశళ౫ం 

(దుని పట్టపురాణి యేకాకియె తనయుని శవము వెదకి భుజమున నిడి రోడిం 

చుచు స్మశానము చేరినదట. ఇచ్చట నీమెప్మాత పరాకాష్టమున=దినది. తన 

పెన్నిధానమైన భర్త కనజడినచో పుతునిగూర్చి యేమని తెలుపవలెనో తెలి 

యక వగచినది. కడుపుతీపి కన్నతల్రికే తెలియుసుకదా! ఇచ్చట నామె దుఃఖ 
మును మందానిలరగళిలో వర్తింపబడెను. “ఇది ఈతని వర్ణనా నై పుణ్యమునకు 
పాండిత్య |పతిభకు గీటురాయి. *”. ఆమె శోకమున మస కన్నాలయొదుట 
[ప్రత్యక్షము చేయించి గుండె కరగించినాడు. విధి అంతటితో ఆగలేదు. రాజ 

26. ద్వాదశ స్థ, 20 ప 5 తరువాత 188 పాదములతో వర్ణింపః డినది, 

27. ద్వాదళ స్థలము. ప. 8 “బెడియని ఆకోపలేండతి మహా : వార్థ ముగ 

కడుధూ ర్త సోనె యాడడధిక నిష్టరమనెయ, 
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కుమారుని చం పెనన్న మిషతో నామెకు మరణదండన విధించబడినద. హరిళ్చం 

|దునికే రాజాజ్ఞ, భార్య నిష్కల్మషయని యెరింగినను విధి కెదురిదలేక 
బంధము ఎన్ని యు మాయయని తలచి వీనిని [తెంచుకొని శివలోకమును చేరు 
ధ్యాసలో “శివ శివ మహాదేవ” యనుచు కత్తినెల్తి ఆమె కంఠముపె వేసెను. 

ఆ శివభక్తుడగు రాఘవాంకుని న వాదయమంతయ రివమయమే, ఆ 

శోన్గిక శాధరుడై 

చర్మధారియై కొ యం సో a 

స [ 

, 

EG on (ఈ న ౮ EA G డె రని ౭ En గ్ర లగ రో eA అ) లు re యి తో (0 

హరిశ్చం దుడు యెన్ని ము విధముల వారిని నుకించెను. విశ శ్వామ్మతు తుడు 

తన తప్పు క్షమింపమని వేడుకొనెను, శివుడిట్లు హరిశ్చం[దునను తెలిపెను. ఆ 

చండాల వేషమే వవ్మిత వేషము. వాని సేవే గురుసేన. శదతల బియ్యము 
తినుట పవి|త మైన చాం[దాయణ |[వతము. శప నహనమే యజ్ఞము. భార్యను 

చంపుట పపంచ మాయను జయించుట. **, భార్యాపుతులు తిరిగి చైతన్య 

వంతులై రి తిరిగి రాజ్య పాపి జరిగినది. హర సత్మమనని నిరూపించుటకే 

యో కథ వర్ణింపబడినది, ఆ కథయందు శివథక్తిని | వవెశింపజేయుట, హారి 

శృందుని శివ భక్తునిగా తీర్చిడిద్దుట రాఘవాంకుని ముభఖ్యోద్దేశముగా కాన్పించు 

బడుట కేశను ఆచ్చట విశ్వశ్వరుని హరిశ్ళందడు ధ్యానము చేయుట చేతను 

రాఘవాంకుని శివభక్తి వర్ణన కడు యొప్పిదమైనవె, 

శివభక్తి వర్ణనతో పాటు ఈతను నగర, జరణ్యవేట, స్మశాన వర్ణ నములు 

కడు (పసిద్ధము లై యొప్పినవి. 

చందముతి, హరిశ్చంద్రుని. కాలకౌశికుని నక్షకకాది ప్యాతలు తీర్షి 
చిదైను. 

దు 

విశ్వామితుని కోపము తశ విధముగ వర్ణింపబడినది. 

లి. 

మరియు రచనాశైలి అలంకారయుక మై వర్ణనా [పాధాన మె చక్కని 

సామెతలతో నిండినను కథశాగ మనము కుంటుపడక నసది. 

గ 
(un 



చతుర్ధ పకరణము 

ఆంధ సాహిత్యము_స్వతంత కావ్య (పతిపత్తి 

గోరన 

తెలుగులో గౌరన _ కన్నడములో రాఘవాంకుడు 

శంకరకవి. 

. కంచివీర శరభకవి. 

* రామ రాజ భూషణుడు 

=. అడిదము నూరకవి. 

. హరిశ్చం(ద కథ = చం[దమౌళి కవి, 



గొరన కొలవుం 

సాధారణముగా (పాచీనాం[ధథ కవుం కాలనును నిర్ణయించుట కష్ట 

సాధ్యము. వీ కొద్దిమందినో తవ్ప ఇతర కవుల కాలనిర్ణయము ఆనేకములై న) 

అభి పాయ క భేదము లకు తాన: మగుచు=డును. అట్టివారిలో గౌరన యొకడు, 

తన |గంథ రచనాకాబము స్పష్టముగా. క్రీ. శ. 1656 అని చెప్పిన 

హం పధ యందలి ద్విపద పాదములను తన గ ఎంథ 

చుటచే గౌరన కి. శ, 1656 నకు ముందువాడని 

తెలియుచున్నడ. కీ. ళ్ [896 (ప్రాంతము వాడైన చిత్రకవి పెద్దన' గౌరన 

న భైరవుని పేర్కొనుటచే నీ తండి కుమారు లిద్దరును | క్రీ.శ. 1556కు 

ముందు వారని తెలియుచున్నద. గౌరన పుతుడైన భైరవుని శ్రీరంగ మహా 

త్యము రని ॥ జాొంపశ ము రత్న పరిక్షయు వను మూడు కృతులును క వకాల 

నికయమున కంతగా తొడడవు. ఇక కీ శ. 1500కు ముందుగా “వెలసి 

గెదస నవిెనాభ హరిశ్చం[ చీ చర్మివలె మనకు [పధానాధారము ల సచున్న వి. 

సనా నరితయందు వ 

“పింగయ మాన కిల్ వాల మంతి 

ంగవుడై యొవ్వు హోతరాజునకు 

ననుజాతుడగు నయ్యలామాతు కూరి 

| భమరాంబికా మర [పాప పెచ్చిత 

విమల సాహిత్య (వవీణాధికుండు ఎం 

ననఘ చిత్తుడు గౌరనాహ్వయఖ్యాతుల” 

(గౌర నరనాథ చర్మిత రి, 6 పుట 

1. ఇతణజ సార సంగ హము- 1_9. క్ 

బి. నవనాధ చరి. _త_ మ దాను విశ్వ విద్యాలయము వారిచే ము; దితము 

(పతి. 1987. 

క, హరిశ్చం చోపాఖ్యానము. ఆం, (ప, సా. అకాడమి 1967. 



0, ద కథయందుః - 

"సింగన మాధవ క్షితి పొల మజెకి 

మంగళ మూ రికి మం్యతియైె జగతి 

చొగడొందు పెద్దన పోతరాజునకు 

దగిన తమ్ముడు యకళోధను డెల్లమంతి 

వెట్టబట్టంగ శోచిన భాగ్యవతికి( 

జుట్టాల సురభికి సుందరీ మణికి 

ఘనుడు వల్దభ మంతి గంగాంబ గోకి 

కనిన ఏ బో చాంబక్తు గారాబు సుతుడు 

ధరణి నమాత్య రత్న ౦బనఃబరంగు 

ధరణి మం|తీకి గూర్మి తమ్ముడ ఘనుడ 

భూత నాయక పాదప్రు శాధీ రతుడ 

గౌతమ గోతుడ గౌరనాహ్యయుండ 

సరస సాహి తక లక్షణ విచక్షబుడ 

బిరుద విఖ్యాతిజ 2 వెంపొందు వాడ” పుట 40 

గొరన తన పె  గ్రంధముో తెల్పుకొన్న ఆత్మకథ అంతము సంస్కృతమున 

బక్షణ +రోీమణి యను (గంధము గొ గౌరన సేరిట వెలయుడున్న ది, అదీ అము; డి 

తము గద్య ఇట్టున్న దిః= 

"ఇతి కవినుత వితరణ విజిత పారిజాత పోతనామాత్య సహజాత 

§ గుణా విరామ శ్రీమడయ్యబ మంతి శేఖర గర్భ రత్నాకర శ్రి గర 

నారో ర్య విరచితాయాం లక్షణ దిపికాయాం (పథమ పరిచ్చేదః”* 

అసి [పశస్తావనీపాలమౌ+ రత్నావలే రంబీత్ పొదిపిఠః 

రేచర్ల వంళార్దవ పూర్ణచం[దో మహాబల స్పిగయ మాధవేందః 

ఆసేత తస్య మహామా తః సాగిమీ కార్య దురంధరః 

మ స్తిమి ! (పో )తరాజు ఇతి ఖ్యాతః రాజనీతి యగన్ధరః 

పెన నుదాహరించిన గౌరన స్వవిషయ వృత్తాంతమును బట్టి చూడగా. కేచర్ట 
a 

కే నవనాఫు చరిత పిఠికృై అవియే పుట ౫1 
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వంళమున జన్మించిన మహాబలుడై న మాధవుడు గలడు. అతని తండి సింగ 

భూపాలుడు. ఈ సింగయమాధవ భూపాలుని మహామాత్యుడు పోతరాజు, ఇతని 

తమ్ముడు ఆయ్యలామాత్యుడు, వరితం్యడి పెద్దరాజు, అయ్యలామాత్యునికి 

గంగాంబ (హోచాంబ్ర)యండదు ధరణి మం్మతియ గౌరన మం తియనను నిరువురు 

తులుదయుంచిరి, వారిలో రెండవవాడై న గౌరన సరన సాహిత్య లక్షణ 
న 

విద క్షణుడు. గౌతమ గో తుడు, Cl ల (భమరాంబికాడవి దయవలన సాహిత, 

విద్యను బడసిన వాడు, 

పె పంకులలో సూచితుడె న కేచర సింగయ మాధవునితో గౌరనకాలము స్? ర | ag) 

ముడివడి యున్నది. పోతరాజును మం్యతిగా నేలుకొన్న సింగయ భూపాలుని 
యా 

శాసన మొకటి యున్న ది. ఆద్దానిని పోతరాజే (వాసినాడు, దానిపేరు మాదా 

ఉమామహేళ (ర శాసనము “కాలము శక.సం॥ 1298 (కేశ శ 1876, 
ఇందితడు సింగ భూపతి కుమారుడు. ఇతని యొద్ద గౌరన పెద్దతండి ఆయ్య 

శ్ డుండెమ-' ఆతని తమ్ముడై న అయ్యలామాత్యుడును నాకొలమున 

నుంచెననుట స్పష్టము. [క్రీశ 1400 నాటికి గౌరన జన్మించినను అతడు కశ. 
1400_1460 నడుమ విలసికెనని చెప్పవచ్చును. 



గౌరన హరిం దోపాఖ్యానము, 

“eA 
గొరన హరిళ్చం| దోపాథ్యాన కావ్యము తెలుగున వెలసిన మొదటి హరి 

కం దో పాఖ్యాన కావ్యము. తదుపరి తెలుగున వెలసిన హరెళ్ళుం దో పాఖ్యాన 

కావ్యములన్నియు గౌరన కావ్యానుసరణములే యగుటచేత నాకావ్యమున కంతటి 

ఘనత కలిగినది. రసము నందుకాని పాత పోషణము నందుగాని, నూతన 

ప్యాతల సృష్టియందుగాని సంభాషణా చాతుర్యము నందుగాని సన్నివేశ సౌల 

భ్యము నందుగాని నూతనత తదుపరి వెలసిన కావ్యములయందు కాన రానందున 

దీనిని తెలుగు సాహిత్యమున వెలసిన మొదటి హరిశ్చందోబాఖ్యాన కావ్యము 

గానే షోడక కళలు నిండుకొనిన చం దదింబమని చెప్పవచ్చును, 

వేదకాలము నుండి హరిళ్చం డున కథ పసిద్ధి వహించియున్నను 

మార్కండేయ పురాణము నందలి సత్య హరిళ్చ్ళందుని కథ కావ్యపోషణమునకు 

తగిన లక్షణములు గల వస్తు వెయున్నది. ఈ కధయ కొలది మార్పులతో దేవీ 

భాగవత పురాణము నందు'కలడు. కాని అందు ఐతరేయ (ధాహ్మణస్ట్థ హరి 

శ్చంద కథయు నీ సత్యహరిశ్చం ద కథయు ముడివేయబడి రెండింటికి సంబం 

దము సాధింపబడియున్న ది. సాం౦ద వురా ణాంతర్గత కథయని _పసిద్ధి వహిం 

చిన కథ గౌరన కావ్యమున కాధారము. ఈ కథలన్నియు మార్కండేయ 

పూరణకథాను సరణముల్తె ఆకథకు మెరుగులు దిద్దినప. కొలది మార్పులు 

కలిగినను హరిశ్చం్యదుని సత్య సంధతను నిరూపించుటలో మాతము ఐక్యము 

కలిగియున్న వి. 

గౌరన చేపట్టిన కథః- ఒకనాడు సభ తీర్చియుండి ఇం|దుడు సమస 

బుషిలోకమును చూచి:- 

“కూడు లోకంబుల మునుమిడి మీరు 

చూడని యట్టి రాజులు మటి లెరు 

వారకమును చన్న వారిలో నున్న 

వారిలో బు'క్టైడి వారి లోపలను 

బలికి వొంక ని మహీపొలుండు గలడె!” 

1. మళల్దాది సూర్యనారాయణళా న్ర్రగారి సన్మాన సంచిక పుటలు ౪8-49 

2. గౌరన హ, ప భా౭ద్ద్యి 118-117. 



అసీ (పశ్నించెను, ముచులందరు ఒకరిముఖము లొకరు జూచుకానుచు 

చె సమాధానము చెప్పజాలకుండిరి. అట్టియెడ వశష్టుకు లేచి యీ భువిలో హరి 

శృం్యదునివంటి సత్య సంధుని పొడగానమని పలుక అతనికి _పత్యర్థియెన 

విశ్వామ్మితుడు తనీ? 

“జనపతు లేయూరు? సత్యమె యూ క్ష? 

ఏనగూడదీమాట విడువుము చోలు 

అసీ పలికినాడు, ఐతరేయ (హోహ్మాణ కధథ్టయందు విష్థువు హరీశళ్ళం 

(దునీచే యాగము చేయించుచుండ విశాామి తుడు అతనికి వ్యతిరేకముగా పన 
క్నపునీ _కికించినాడు. అటులనే హరిశ్చ్ళందునీ తం డియగు (తిశంకుని కాపా 

డుటయే గాక తన తపళ్ళకి నీ భారవోసి అతనిని స్వర్గమున క సినాడు. ఈ 

కథయందున వశష్ణడు ఆడిన పలుకులకు విశ్వామ్మి తుడు వ్యతీరేకించి హారిశ్చం 
(ముని సత్యసంధునిగా అంగేకరింపలేదు. అంతియేగాని విశ్వామ్మితునకు హారి 
శ్చం్యదునీపే నెట్టి కకృయు నుండినటుల కానరాదు. కాని యీ విషయము 

పౌరాణిక దృష్టితో చూచిన యెడల హరిశ్చం[చ మహారాజు సత్యసంధతను లోక 
మున చాటుటకై విశ్వామి తుడట్టి కోపమును [పదర్శించెనని తలపు కలుగును, 

చె విధముగా వశిష్ట విశ్వామితులు వాడోపవాదములు గావించుకొని చివరకు 
తీవ శపథములు బూనిరి. దదుపరి విశ్వామి తుడు హారిశ్చందునిపే లేనీ పగ 
బూని ఆతనీనీ ఏవిధముగా నై నను బోంకీంపవతెనని జయలుదేరి తగని కోరికగా 

ధనమును కోరినాడు. అయినను వశిష్టుని పలుకులకు అనుగుణమగు శీఐముగల 
హరిశ్చం్యదుడు విశ్వామ్మితుడు ఆర్పర్యమునుండి తేరుకొని అవసరము వచ్చి 
నపుడు ధనమును గొనిపోయెదనని పల్కి. వెడలిపోయెను అంతట విశ్వా 
మ్మతుడు కూర పక్షి మృగజాలములను సృష్టించి హరిశ్చం[దుని నగరమునకు 
పంపగా జనులు హరిళ్చం దునితో మొర పెట్టుకొనిరి హరిశ్చం[దుడు భారా 

పత మంతీ పరివార సమేతుడై జయలులుదేర్ వేటకేగెను, అట్లు వేటకు 

బయలుదరిన హారిళ్ళం[ దుడు విశ్వామి తునీ మాయటో చిక్కి. సర్వ రాజ్యమును 
దానముగా నిచ్చును. అంతకు ముందే చేసిన యాగ ధక్షిణర్రై హారిశ్చందుడు . 

ఆలు బిడ్డలతో అడవుల పాలగును, ఒక నెల దినములు గడువు కోరిన హరిశ్చం శ 

[దుని వెంట విశ్వామితుడు నక్ష తకుడను శష్యుని బంపును, హారిశ్చం|దుడు 
కాననములయంతు విశ్వామ్మి తునిచే కల్నితములై న పడరాని కష్టములు పడి 



గౌరన హరిశ్చందోపాఖ్యానము 95 

చివరకు పుణ్యరాశియెన కాగకెగినాడు. ఆచట భార్యా పుతులనమ్మి తాను 

చండాలునకు ఆమ్ముడువోయి బుజ విముక్తుడగును. తదుపరి తన సుతుడు 

మరణింప చం దమతి యాతనిని హరిశ్ళుం దుడు కావలి కాయుచున్న శ్మశాన 

మునకు తెచ్చినది. ఆచ్చట భార్యాభర్త లిరువురు నొకరి నొకరు గురించు 

కొందురు. భార్యా పుుతులను గురి ంచినను హరిశ్చం దుడు తన కర్త వ్యము 

నెజీంగి ' తనయుని శవ దహనమునకె వలయు మాడయు పాత వస్త్రమును 

తెమ్మని భార్యను కాలకెశికుని గృ హమునకంసపను. అచ్చట 

విళ్వామ్మిదుని మాయయందు చిక్కుకొనిన చం్యదమతి మరణశిక్ష విదింపబడి 

హరిశ్చం[దుని చెంగటకు కొనిరాబడినది. తన భార్య యెట్టిదో యెజ్గిన హరి 

శం దుడు సమయమునకు కర్త వ్యమునకు కట్టుబడినవాడై భార్యను చంపుటకు 

ఉద్యుకుడయ్యెను. సర్వ విధముల నోటమి గాంచిన విశ్వామి తుడు తుది పయ 

త్నముగా హరిళ్సం|దుడు ఖడ్గము నెతి నపుడాతనిని నివారించుటకై. ఎన్నియో 

[పయత్నములు చేయును. కాని హరిళ్చందుడు పట్టిన పట్టు విడువక తన 

ఇడ్డముచే నామె కంఠనాశము తెగవేయ ఆ వేటు పూదండయై ఆమె కంఠమున 

వెలుగాందును, ఆళ్చర్య చకితుడై న హరిళ- గ్రం|దుడు మరల ఖడిము! నతి వేయ 

చోగా పరమేశ్వరుడు పత్యడమై వారిని కావ పాడును, 

ఈ కథా భాగమును చెప ట్ర్న గౌరన, తన కవితా చమత్కృతి గాంచి 

కవులందరును హర్షించి శిరః కంపంబు సేయ వర్ణనా కల్పనా చమత్క్య్భాతులతో 

కావ్య సృష్టిని గావించెను. ఇది యపూర్వము. ఇందలి ప్కాతలు సన్యివేశములు 

సజీవములు. శివకవి యన గౌరనార్యుని హరిళ్ళం దోపాఖ్యానము దేశయచ్చంద 

మైన ద్విపదలో రచింప బడినది. దిక్పద కవి చ్మకవర్తియు ఏవ కవియు నైన 

పాల్కురికి సోమనాధుని తరువాత వెలసిన గౌరన యాతని ననుసరించి హరి 

శ్చం[ద కావ్యమును ద్విపద కావ్యముగా తీర్చి దిద్దినాడు. ద్విపద రంగనాథ 

రామాయణము వలెనే యిదియు [పజల మనంబుల చూరగొన్నది. ద్విపద 

రచనకంటె చంపూకావ్య రచనమే [పౌఢమైనదనియు మిన్నయినదనియ తలచు 

వారు గౌరన కావ్యమును చూచిన అట్టు పలుకజాలరు* ద్విపద కావ్యము పాండిత్య 

పకిభలకు విలువ నీయరాదనువారుండినను గౌరన కడు సాహసముతోడనే 

అపూర్వ కావ్యసృష్టని చేసి ద్విపద కావ్యమునకు శాశ్ళతకీరి, నాపాొదిందినాడు' 

ఈ ద్విపద హరిళ్ళందోపాఖ్యానమును గూర్చి శ్రీమతి డా॥ యశోదారెడ్డి గారిట్లు 



ga = హరిశ్చం దోపాఖ్యానము 

(వాసిరి. ఇందలి రచన సరళమయ్యు నతి జె థమును సుందరము నై నది 

ద్విపద గౌరన కనుసన్నల మెలగి నడయాడుచుండును, సూ తధారుడాడింప 

బెక్కు. జాడలనాడు బొమ్మ పగిది దిరుగుచుండును. ఇందలి పాడతలు స సజీవ 

ముల తమ తమ బహిరంగ స్వరూ పములను [బదర్శించు చుండును, ఇతనికి 

దేశీయమైన తెలుగు రచన పెగల యధికార మింతింతయనరాదు. ఈతని రచ్వు 

యుక ప్పుడా వేశ పూరతమై పాల్కురికి సోమునీ దలపింప జేయుచు మణొ 

కప్పుడు గంభీరమై లోతు తెలియసీయక సాగి వేరొకప్పుడలంకార కోథఖితమై 

కులుకుచుండును.”” 

న 

గౌరన హరిశ్చందోపాఖ్యానము కెండు భోగములుగ విభజింప బడినది. 

పథమ భాగమునందు 24468 ద్విపదలును ద్వితీయ భాగమునందు 8023 

ద్విపదలు ను గలవు. ఇది దైవ (ప్రార్థనతో [(పారంభింపబడి ఫల,పతితా నంత 

మైనది, ఇందు హరిశ్చందుడు సమస్త రాజ్యమును దానము చేసి కాశికి చేరు 

వరకు మొదటి భాగమునందును మిగిలిన కథ ద్వితియ భాగము నందును 

చర్చింప బడినది, 

గ గొరనక్స తులుః- గ్ గోరన శివకవియైనను వీళశె ఇ వుడు కొక ద్విపద హె 

శనృం్యదోపాఖ్యాన కావ్యమునే గాక నవనాధ చరిత్రమును గూడ వా సెను" 

ఈతడే ద్యిపర కావ్యములనుగాక లక్షణ దీపికయను [గంథమును గూడ రచెంచె 

నట్టు తెలియు చున్నది. ఈ లక్షణ దీపిక ననుసరించియే యాతనికి సాహిత్య 
క్షణ చ్యకవ ర్రియను బిరుదము కలిగెనని పలువురి తలపు కాని హకిళ్ళందో 
"భ్యా నమునందు గౌరన 

“పరమ సాహ్ త్య లక్షణ విచతక్షు 

బిరుద విఖ్యాతిచే క. 

నని మ్మాతమే “పేర్కొనినాడు. ఇందతని రచనలను పేర్కానలేము 

హారిశ్చం[ దో పాఖా ఖ్యాన ద్విపద కావ్యము [మూ సిన విదప నాకావ్యములను [వాసి 

యుండవచ్చును. 'అంతియే గాక ఇందు కావ్యాంత గద్యము కానరాదు. ద్విపద 
చృందమునందె రచన సర్వము కొనసాగినది. 

వనాద చరితము శ్రీశైల మల్లి కార్జున దేవునికి అంకితము చేయబడి 
నది. ఇడి కేవ లము శివభక్తుల ని నిరితయే యనియు శివ చ. తలుప్ప్ర 

ద్ర ద్విపద వాజ్మ్యయము, డాం పి యకోదా౭డి _ కళా సవంత్ పదుదరక= 

1972. క్ 
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గ ంథమనియు చెప్పవచ్చును. కాని ఇందు సందర్భ వశమున రామాయణ కథ 

కూడ చెప్పబడియున్నది. అందుచేతనే గౌరన వీర శె వుడు కాదని తెలియవచ్చును. 

ఈ నవనాథ చర్మితము చంపూ కావ్యముగా గౌరనకు పూర్వుడైన శ్రీగిరి క 

వాసినట్టు తెలియుచున్నది, దీనిని సాకి ఆర్ముదగారి గంథమున ఇటు 
ఛా 

పేర్కొన బడినది. ', 

pe 

” 

ఈ నవనాధుల చర్యలకు పథాన రంగము మహారాష్టముగా గనపడు 

చున్నది అని కోరాడ రామకృష్ణయ్యగారు [వాసి ఈ నవనాథ చరిత 

యండు ఆదినానుడు. శివుడు. మీన నాథుని (పథమ శిష్యుడు చౌరంగి* ఈతడు 

మాళవ  ఎశాధిపకియెన రాజరాజనరేం్యదుని కుమారుడగు సొరంగధ రుడు 

అతడు సవతి తల్చియస చి(తాంగి మాయలో చిక్కగా నతని కాళ్ళును, చేతు 

లును నణయిుకబడునుా అట్టి సమయమున మీననాధుడు వచ్చి అతనిని కాపాడి , 

సిక్టునిగా మార్చును, ఈతడే చౌరంగి. ఈ సారంగథధరుని చర్మెత తెలుగు 

దేశమున మిక్కిలి (ప్రసిద్ధి వహించి యున్నది కాని ఈ కథలోని రాజరాజ 

నరేందుడు రాజమహేం చవర మును పరిపాలించు చోళరాజు, ఆదే భేది 

సున్నది. కాని తదుపరి కథలో నెట్టిభీద మును కానరాదు. నేటికిని రాజమహంగడ 

వరమున సారంగధరునిమెట్టయని పిలువబడు నొక కొండ గలదు. అచట 

సారంగధరునకు శిక్ష విధింపబడి కాలుసేతులు నరుక బడినవని యచటివారు 

చెప్పుదురు. కాని నవనాధుని చర్మితయుదు మాళవ దేశాధిపతియని పేర్కొన 

బడు కారణమూహింపరానిది. చౌరంగి కాకుండ మీననాధునకు మరియొక ఆరు 

గురు శిష్యులు కూడగుందురు. వీరి కథయే నవనాధుల చర్మిత, 

కావాారంభము:- గౌరన హ రిశ్చం దోపాఖ్యాన కావ్యము దె వపార్లనతో 
yb : ల కాం థి 

ఆరంభము చేయబడినది. ఈతడు శివకవి యగుటచే నా శవ (పార్గనతోడనే 

కావ్యారంభము చేసెను. శివదర్శనముతోనే కావ్యాంతము చేసెను, 
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థీ గీరిజా దిక్ శ్రీ గిరి నాభు 

నాగ చర్మాంబరు నాగ 'కేయూరు 

కూల వత్సలు[బంచబాణ సంహారు 

వాణీశ వినుతు గీర్వాణళ వంద్యు గ్ 

గంధర్వ కిన్నర గాంధర్యలోలుో 

ఇది యాతని కావ్యారంభ (పార్దన. పూర్వక వి స్టుతీలో కాళిదొనుని 

ద్యిపడ కావ్య చ|కవరియై న పాల్కురికి సోమనాధుని ఇందు పర్కొానక పోవ 

టకు గల కారణము తెలియరాదు. ఇందు 

“చెలగి బుగ్వేద (పసిద్ధుడై జగతి 
వెలయ హరిశ్ళం ద విభు పుణ్యచరితే 

యని పేర్కొనినాడు. ఈతడు చేపట్టిన కథ మార్కండేయ పురాణ | పసి 

మైన రై నను వేద [పసిద్దుడుగదా హరిశ్ళందుడు! ఈతడు సూర్య వం 

చక్రవ_రి |తిశంకు నందనుడు, బుగ్వెచమును ఐతరేయ |బాహ్మణమును సర్వ 

పురాణములును ఈ విషయమును ఆంగీకరించుచున్న వి: ఐతరేయ | బాహ్మణస 

కథలో హరిశ్చం్యదుని సత్య సంధునిగా చెప్పక పోయినను ఈతడు సూర్య పంళ్ల 

చకవరి ; తిళంకు నందనుడు, గౌరన చేపట్టిన కథానాయకుడును హరిళ్చం దుకు. 

సూర్యవంశ చ్మకవ ర్తి రి [తిశంకు నందనుడు, అట్టె (పసిద్ధుడగు హరిశ్చందుని 

చరిత బుగ్వేద (పసిద్ధమైనదని గౌరన సేర్కొనుటలో గౌరన నిశిత పరిశీ 

నత్వము తెలియుచున్నది. ఇటులనే ఈతడు 

“కవితా చమత్కృతి గాంచి హర్షించి 

కవులందరును శిరః కంపంబు సేయ 

బచరించి వీనుల పండువు గాగ” 

కావ్యరచన గావించెదనని మహిధై ర్యముతో పేర్కొనినాడు, తన కాలమందు 

ద్యిపద కావ్యమునకు పాండిత్య |పతిభలక్కజలేదని వాదోపవాదములుండ 

వచ్చును. అట్టియెడ శివకవియెన గౌరన దేశీయచ్చందమైన ద్విపదలో హరిశ్చం!ద 

కావ్య రచన గావించెను. కావున దానిని నిరసీంచు పెద్దలు తన కవితా 

డో 
© 
గ 

 గహరి, దః (ప సా ద్య 29.30. లీ 

2. గౌంర,హ, కావ్యాహరంబు 



చారన హరిశ్చం దోపాఖ్యానము gy 

చమత్కృతి జూచి హర్ణించి తప్పక హరిశ్చం[ దో పాఖ్యానమును మెత్తు రన్న 

భావమందు కానవచ్చుడున్న ఏ. కవులు తమ కావ్యమును మెచ్చి సంతసించి శిరః 

కంపము సెయుదురని ఎంతో ధైర్యముతో బలికిన తథ్యవచస్సు_డు మహాకవి 

శరన, 

కావ్యసందర్భము: - దై కత వనములో నున్న ధర్మజునితో మార్కండేయ 

మహరి యూ కథ చెప్పుచున్నట్టు కలదు. ఇట్టి సందర్భ మితర పురాణ 

దో పాఖ్యాన కథఆయందెచ్చటను కానరాదు. మార్కండేయ 

పురాణము నందు జై మిన్యాది మహర్షులకు ధర్మ పక్షులీ కథ చెప్పుతున్నట్లు 

కలదు. కాని మహాభారతమున అరణ్యపర్వమునందు ద్యెత వనమునందున్న 

ధర్మరాజా దులతో బృహ దశ్వుడు ఈ కథను చెప్పినట్టు కలదు" కాని యెచటనో 

ఒక  భారతపు పతియందు నలకథతో బాటు హరిశ్చం చోపాఖ్యానము గూడ 

ప్పి ధర్మరాజు నూరార్నినట్టు కలదని నలో పాఖ్యాన కీర కలో వజ్ఞల చిన tu 

cw సీతారామశానస్ర్రీగారు పేర్కొ_నిరి, కాని వారే ఆది (పక్షి ప్ప భాగమై యుండ 

వచ్చునని కొందజభ్మిపాయ పడుచున్నట్టు కూడ _వాసిరి” ఆ కథా సందర్భము 

నకును గౌరన హరిళ్చం దోపాఖ్యానమునకు నెట్టిసంబంధము కానరాదు, అంతియే 
గాక మహాభారతార ణ్యపర్వ చతుర్దాశ్వాసము నందు కామ్యక వనములో నున్న 

ధర్మరాజాదుల యొద్దకు ఒ*ర్కండయుడు వచ్చి దుఃభోపశమనము గావించి 

నట్టు కలదు. దీనిని బట్టియే గౌరన 

“కామ్యక వనములో నున్న ధర్మజునితో బృహదశ్యుడు హరిళ్చం్యద నల 

కథలను జెప్పినట్టు కొన్ని సంస్కృత భారతపు [బతులయం దగుపడుచున్నది. 

ఒక్క. నలకథ మాతమ చెప్పబడినట్రనెక ములగు భారతపు బతులయందు 

గలదు. ఆంధ భారతము నందును నా సందర్భమున నొక్క నలకథయ యగ 

పడుచున్నది. మరియు నెల్ల పతుల యందును నిక్కథ యగ పడు కుండుటబె-_ 

తన ఉన్న సంస ,త భారతపు |బతులయందు కూడ ఈ కథ పూర్తిగా లేక 

యతి సంకి ప్రముగా నుండుటచేతను నిది యందు [పక్షి ప్రమని కొందరభి పాయ 

పడుదు న్నారు, 

4 ఆంధ మ. భా, ఆర. ద్వి ఆ, 49 (వావిళ్ళ ప్రింటు) 

క్. హరినిలు. నీకి పుబ కకి-5 వజలచిన 
Gd శో 
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తం (శుణుష్క మహారాజ సద 

మహాభారతము నలోపాభ్యానము 

జల్ 

పరం.77 అధాం. బొంబాయి 
జ రే 

దై్యాత వనమున నున్న ధర్మరాజుతో మార్కండేయ మహర్షి ఈ కథను 

చెప్పుచున్నట్లు కల్పన కావించెనని తలవఐపవచ్చును. 

వశిష్ట విశ్వామి తుల వాదోపవాదములు ;_ 

గౌరన. హరిశ్చం డోపాభ్యాన కావ్యమునందు క థా పారంభమున ఇంప 

సభలో వశిష్ట విశ్వామి[ తుల వాడోసవాదములను కథశాంతమందు అడిబక 

రూపములొ వారి యుద్ధమును వడింపబడియు ఉల ఇ వాన్ ఆ re క న్నది. మార్కండయ పురాణము 

6ప నందు ఇర్మద్ సభయు ఆంచు వశిష్ట మిలో ప్రమ తుల వావోపవాదములు ౧ వర్ణం 

బడక అర ణ్యమున తపము చేయుచున్న విశ్వామ్మాకుని కోపమునకు హరిళశ్చ ౦౮ 

(దుడు గురియె సర్వమును దానము "యట మా, (తము వర్డి ంపబడినది, కాని 

సత్య ప హరిశ్చం్యదుని కథను వర్ణించిన సకల హరిక్చం[ద్ దోపాఖ్యాన కావ్యముల " 

యందును కౌశికుడు తనకోపముచే హరిళ్చం దుని రాజ్యముగొని అడ వ్రుావాలు 

చేయుటయ తడుషరి హరిళ్చం[ దుడు కాశి చేరుటయే అచ్చట భార్యాప్కుతులను 

ప బాహ్మణున కమ్మి తాను చండాలున కమ్ముడు పోపుటయు చివరకు దై 

శతా-రము పొండుటయు వర్ణింపబడినది. ఈ కథావసువు నంతటిని మార్కవ 

వ పురాణము నుండిదే సకల కావ్యములును గహించెనని చెప్పక తప్పదు? 

వని తదుపరి వెలసిన కథలలో కౌళికుని మాయలధికమై యవి హరిశళ్చం[ దుసి 
సత్యసంధతను |పకాశింపజేసినవి, అందుచే మార్యండేయమునందలికథ మేలిమి 
బంగారమనియుడానిని డేవీభాగవతాడి పురాణములు చేపట్టి గొరనాది కవుల కొధా 
రములుగా నందించెనసియు చెప్పుట యు కము, ఇం దసభయందు వశిష్ట విశ్వా 

సంఘటనము స్కాందప్ప రాణ తీర్థ ఖండస్థమని పేర్కానబడిన కథలో కూడ నీ 

వరి గౌరన ఈ సంఘటనములకు మెరుగులు దిద్ది ంపబడియున్న ది దానిని చేపట్టి 
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నాడు. ఇం|దుడు చింతామణి భ్యదపీఠమునందు ఆసిను డై యుండెను. దిక్సాల 
కులు కన్నె గంధర్వాదులు, సకల మునివరులును ఆతనిని కొలుచుదుండిరి. 

ఆజ్జియెడ ఇం|దుడు నమ్మునులను కని“ పసంగోకి నపు & డొక్క_మాటో కులికి 

నాడు. అనగా ముందు రాదోవు పరిణామ మాతనికి తెలియదు, అందునను విశ్వా 

మి తుడంత త్మీవముగా పట్టించుకొనునని తలపలేదు. మాటల సందర్భమున 

మునులను చూచిన నప్పు డాతని కేదో తలపు కలిగినది. అందులకే మునులతో 

పలికినాడు. సన్మునులు |తిలోక సంచారులు. తపోబల సంపన్నులు. సర్వ 

లు అందులకే వారితో పలికినాడు. ఆ ఆడుగుటలోకూడ ఇం|దుడెం 

నేర్పరితనము చూపెను: 
—_ 

“మూడు లోకంబుల మునుమిడి మీరు 

చూడని యట్టి రాజులు మరి లేరు 

వారక మును చన్న వారిలో నున్న 

వారిలో. బు'పైడి వారిలో పలను 

బలికి బొంకని మహేపాలుండు గలడె! 

తలపోసి చెప్పుడిందణు నట్టివాని”.” 

మునీశ్వరులు [తీలోక సంచారులు. అందుచే వారు చూడనియట్టి రాజులు 

మరి లేరు. అని రాజుల సంగతిని మాతమె _పశ్నించినాడు, యజ్ఞ యాగాదులు 

చ్రేయించుటపయే గాక లోక కల్యాణము నాకాంశీంచు వారు మునీశ్వరులు. చక 

వరులకు కుల గురువులు మునీశ్వరులు, అందులో వశిష్టుడు సూర్యవంశ చక 

వరులకు గురువు. అందులకే రాజులకును వారికిని సంబంధము. ఆట్టియెడ మున్ను 

పాలించిన చ చ| కవర్తులలో గాని నేడున్న వారిలో గాని ముందు రాబోవు వారిలోగాని 

పలికీ బ్ గౌంకనీ రాజు కలడేని పేర్కొ నుడని యిం దుని సం|పశళ్నము, అనగా 

వాగ్దానము చేసి మరిచిన రాజున్నచో తెలుపుడనినాడు, ఐతకేయ (బాహ్మ 
కథలో హరిళ్చం[దుడు పలికి బొంకిన చ[కవర్తి దానికి వ్యతిరేకముగా కల్పిం 

బడినది. ఈ పలికి బొంకిన మహిపాలుండు అను దాని_పైననే ముందు వర్ణిం 
మమిడనాణాకికామందాు కామా మివ దనరు కామదా నన కకక హా నిదానము దాయు మానా నద నాననార నాద గాదపానార ర కరర వర నాకాను నంలో లో రదర పకకన ఆకా కుకా తరారా గాకా, 

6. గారన ద్వి. (ప, భా. ద్వి 118 

ఒ గౌరన హః, ద్వి 118-118 

రీ ఓక 
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బడిన హరిశ్చందుని సత్యసంధత యాధారపడియున్నది. అంతియేగాక ఇం్యదుడు 

“తలపోసి చెప్పుడిందరు నట్టివాని” అని అడిగినాడు. ఆప్పుడు ముసీశ్యరులందరు 

ఒకరి ముఖము లొకరు చూచుకొనిరి. ఇచ్చట గౌరన కల్పన అత్యచ్భు 

యున్నది. నాటకములోవలె ప్మాతలను మన కన్నుల యెదుట నాట 

మాడించినాడు. 

“వినియ విననట్టు విస్మయం బంది 

చ్యవను (డూరకయుండి, శార్గ వుండు 

నవుడు కొక్లున నీళ్లు నమలెంగళ్యపుడు 

వామదేవు(డు నేల [వాసె, మరీచి 

నోమరియై మీదు నూచుచు నుండె 

గొతము డృ్మతికి గనుగీచె నతడు 

శాతాత్యకుని బల్కు సన్న గావించే 

నాతడగస్సుని నల్లన గోయె 

నాతడు జమదగ్ని నదిమె హ సమునీ. 

ఇంచు విషయ [పాధాన్మము వర్షింపబడను, ఇం|దుని (పళ్నలోగల 

విషయ సమస్య మునీశ శ్వరుల చేష్టలను బట్టి అగ్ధమగు ఎగుచున్నది, అనగా మునీళ్య 

రులకే గాని యితరులకు నావిషయము తెలియదు దు. ఆయినను వారికి నది విషమ 

సమస్య యైనది. ఆందు వసిష్టుడు మ్మాతమే ఆ సమస్యకు సమాధాన మిచ్చుటచే 
సాతిని (పాధాన్యము సూచింపబడను. ఆ పళ్నను వినినను చ్యవనుడు విననట్టు 

నటించెనట. శార్డవుడు పెదవి కొజకికొనెను.. కళ్యపుకు నీవ నమలెను. 
వామదేవుడు వేలితో నేల్మవాసినాడు. మరీచి సోమరియె మీదు సూచుచు 
నుండెను. ఈ విధముగా నీ వర్ణన పాఠమునప్పచెప్పలేని విద్యార్థీ పరిస్థితిని తల 
చుచు సహజ జసుందరమై యొప్పినది. అప్పుడు సభలో మిక్కుటమైన 

కలకలము వెలరగెను. వశిష్టుడు తన వారిని చేతినె త్రి వారించి పలికిబొంకని 

చ్మకవరిగా హరిశ్చం[ దుని పెర్కొనినాడు. ఆ పేర్కొనుటలోను విశేష 

మున్న ది. ఎన్ని విధముల హరిశ్చం దుని సుతింపవలెనో ఆముని అన్ని విధముల 

స్తుతించినాడు. మహా వి క్రమోన్నతుడును, షోడశ మహాదానవినోదియు, వినయ 
భూషణుడును, వివేక సంపన్నుడును, ఆరుకు చ్మకవర్తులళో మున్నెన్నదగు 

pb 

య్ 
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చ్మకవర్రియు, [తిశంకుని కుమారుడు, సూర్యవంశ చ్మకవర్తి యనుటలో హరి 

శృం్యదుని _పాధాన్య మంతయు కీ రింప బడినది. ఇట్టి కీర్తిమంతుడు హరి 
క్చం|డు డగుటచేతనే బుగ్వెదకాలము నుండి నేటి వరకు కీర్రింపబడుచున్నాడు" 
“అంబుజ ధనికి గనలి సింహము మాజణు గర్జించినట్టు” విశ్వామ్మ తుడు గర్జించి 

నాడు. హరిళశ్చందుని తండియగు తిళంకుని కథలో వశిష్టునకు విళ్వామి తుడు 

వ్యతిరిక్తుడు. అందు తీశంకుని కులగురువై వశిష్ణడు [తిళంకుని తప్పిదము 

లకు శపించుచుండ విశ్వామ్మతు డాదుకొనినాడు, సత్య వతుడే మూడు కంకలు 

కలిగి యుండుటచే |తిశంకుడయ్యెనటి అంతియేగాక ఐతరేయ బ్రాహ్మణ హరి 
శ్పం|దుని కథ యందును వశిష్టుడు హరిళ్చం దునిచే చేయించు యాగమునకు 

వ్యతిరేకముగా శునశ్శెవుని కాపాడినాడు. అంతియేగాక విశాామి తుడు తన 

కోపముచే వశిష్టుని నూర్గురు పుతులను చంపిన విషయము పురాణ విదితమే, 

అట్టియెడ ఒకే సభలో నిరువురు నుండ విశ్వామ్మితుడు వశిష్ణుని పలుకులను 

ఖండించుట సహజమే కదా! విశామి తుడు హరిశ్చందు నొక సామాన్య 

రాజుగా లెక్కి_ంచినాడు, క్ష తియులు మాంన భశ్షకు లె మత్తులై వర్తిల్లట సహ 
— (0) 

జమే ! అందుచేతనే విశాంమి తుని మనము అంతకంటె ఆలోచింపలేకపోయినడి* 

“మత్తులై వర్తిల్దు మానవేశ్వరులు 

సత్తుగా బొంకుట సత్య మెయ్యడను 
జనపతులేయూరు ? సత్యమేయూరు ? 

వినగూడ దీమాట విడువుము చాలు” 

అని విళ్వామ్మితుని పలుకు. జనపతులకును సత్యమునకును చాల దూరమని 

యాతసీ యూహ. అంకియేగాక సూర్యవంళరా జులకు పురోహితుడన్స గాన 

వారి తిండితిని నీను వారింటనుండి యిట్లు పలికినాడవని విశ్వామితుడు విష్ణుని 

సలుకులను కొట్టివేసినాడు, ఈవిధముగా వారిరువురి వాదోపవాదములును పెరిగి 

నవి, చివరకు తీ వరూపముదాల్చినవి. తుదకు తనవాదమును బలపరచుకొను 

టకై వశిషడు విశ్వామ్మితుని వంటి మునులు వేయిమంది కలసి మాయలు పన్ని 

ర. భాగపతము. పోతన. సం. 9. అధ్యా. 7. పః 191 

ఏ, గొరన ద్వి.[ప.థాః 150-162 
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యిడుమల పాలుజేసినను హరిశ్చందుడు చైలింపడని పలికినాడు. ఈ మాటతో 

కథా పటుత్వము 'పెర్కొానబడినదిః- 

“మనసున వాక్కున మడి చేతలందు 

గలలో నైనను గలవిరింతలను 

మెలకువ వచ్చిన నవ్వులక్షై న 

గులపతి బాసిన గొడుకు వోయినను 

దలమీదవచ్చిన దాలిమి దూలి 

మజచి తానాడిన మాట బొంకినను”'ి. 

ఆని మందు రాబోవు కథాగమనము ననుసరించి ముఖ్యవిష యములు 

గౌరన సూచించినాడు. ఈ విషయముల సెననే సత్యహరిళ్చం|దుని కథ అట 

బడినది. హరిశ్చం[దుడు మనసునను వాక్కునను చేతలయందును చివరకు కలలో 

నైనను నవ్వులాటకై నను బొంకడు, ఆంతియేగాక ధనము పోయినను కు 

సతిని, కొడుకును బాసినను సత్యము తప్పడని ఆతనిసి గూర్చి చెప్పుట జప 

గెను, అదియే సత్యహరిశ్చంగదుని శీలము. అట్టు చేయక హరిళ్చం్యదుడు పలికి 

టౌంకినచో వశిష్టుడు తానేమి చేయునో | పతిజ్ఞ చేసినాడు. హరిశ్చందుని యడల 

వశిష్టున కెంత విశ్వాసము కలదో ఇచ్చట తెలియనగుచున్నది. సకల మునులును 

నవ్వ |జాహ్మణ్యమును వదలి తపమును వేదశాస్త్రములను మరచి నెన్నుదుట 
'పవితమైనట్టి పంకము దాల్చి గార్థభము నెక్కి దక్నిణాభిముఖుడనై పోయెద 

| వశిష్టుని _పతినః= 

“మతి నీవు నవ్వ [బాహ్మణ్యమునకు దొలగి 

తపమును వెదశాస్త్రములును మజచి 

యుపవీత సూ[తంబు లాగి బుచ్చివై చి 

జపమును సంధ్యాది సతయ లుడిగి 

వపనమై యధ్యాత్మ వాసన మాని 

విపుల వల్కలములు విడిచి నెన్నుదుట 

నపవితమైనట్టి యంకంబు దాల్చి 
ఘన గార్థభము నెక్కి కష్టమానవుని 

10. గౌరన ద్వి(ప.భా, 270-275, Mm 



హక Go et 

గా 

పునుకలో మద్యంయబు దొసీ [తావుచును 
బల 

జనులెల్ల నవ గింపగ దలవాంచి 

కొని దక్షిణాముఖుండనై చనుదుో'' 

అని వశిష్టుడు మునిభావను వదలి నె హా మాన్య మానపుని వలె పరికి 

నాడు. ఇందు గౌరన కాలము నాటి సాం మీకా చారములు వర్ణింపబడినవి. గార్జభము 

నకు_టయు పునుకలో మద్యంబు (దావుటయును గాక వత్మిణాభిముఖులై 
నా 

హోవ్సట నించ్యమన్న మాట, దక్షిణాభిముఖముగ చనుట అినభ సూచకము. రంగ 
0 

నాధ రామాయణము నందు [తీజట స్యప్నములో రావబుడు గారభము ర్య 

కక్షిణాభిముఖుడి పోవుచున్నట్లు గాంచెనని వర్ణింపబడెను. ఇచట వము! 
చానా. Mun) 

(పతిజ్ఞ బరు కొళికుని కోపము పటరానంతయెనది. తన ఆధిక్య" హు నిరూపెద 
ర్త మెటా 

కా పటకై విశా ఇమితు తుడు కూడ అంతకంటె త్మీవమైన (పతికి జక నాడు: = 

సాధీంచి యా హరిళ్చందుభూవిభుని( 

(గోద కౌశికి బారి గొణియగాఃజేసి 

పలుకుపంతము చెల్బుబడి గాగ నతని. 

జలపట్టి బొంకింపశాలక యున్న 

సిద్ద వారణముని సేవితంబె న 

సిద్ధాళశమంబున నిన్రని నంగూర్చి 

గాలి యాహరంబుగా [గోలి యొక్క 

కాలూది యూర్థ్య ముఖంబుగా నిలిచి 

రెండు చేతులు నె తీట ణెప్పలు విచ్చి 

చండాంశు పె పె దృష్టీ చక్కగా నిలిపి 

యన్నంగాంబెక్కు వేలేండ్డు తపంబు 

మున్ను నేజేసిన పుణ్యంబు లోన 

సగ మిచ్చి భువన [పశ స్తంబు గా 

యుగములు నాలుగునొగి పదునాల్గు 

రుసలు వరింప వసుధ నేలింతు 
bh PT 

LL గౌరన ద్వి. ప,భా ద్వి, 215-286, 
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(a 

జం|ద కలా సౌరి సాక్షీగా నునుతు *, 

ఇదీ విశా్యమి! తుని _తిన. పిరికుస్రరి _పతిజ్ఞలను పకశలించినచో హరి 

ఇ pre లా ళ్ న 

శ్చం్యదుని అభిమానియైన వోష్ణుని (పతి కంటె విశ్వామి (తుని 1పకిజ్ఞ హవి 

శం దునకు కీ రికలిగించునదిగా నునా వ వళిమని | పతిజ | 

భు 

ol EA ౮ 

న చై ్పనౌడు. కానీ విశాామి తుడు తన ఘోరమైన తపక్ళ క్రి 

ధారపోసి యతనిని ఇర్మదుని గద్దెపై నుంచెదనని వాగ్తానము 
(మ ము జ్ జ షై త గుహా 3 ay శ రాగ _పతిజ్ఞ మాం శ్చందుని ఐ ha తక (పం ఆనక రై ట్ అలలా ఎనది a పయో న 

కరమైన పరీక్షవలననే హరిశ్చందుని కీర్రి కాథ్యతముగా నిలుచు: మన్నది. ఇది 
౪ 

ర్మరాజువంటి దిక్పాలకుల 

భూలోకవానులుగా నేతెంచిరి. సత్యహరిశ్చం్యదుని కథ కనుగుణముగ నీ (పతి 

బలు జరు పగుటయేగాక కఠనుడ్డై న విశా-మి తుని పరీక్షలచేత సహారిశుం, దుడు 

లు కడిగిన ముత్యము "వలె (పకాశంచినా డు 

ఆడీబక క యుద్ధము: 

మార్కండేయ. పురాణము ననసఏ3౦చి గౌరన హరిళ్చం దోపాఖ్యాన 

వ్యమునందు ఆడిబక యుద్ధము వర్ణింపబడినది _ దేవీభాగవతాది హరిశ్చందో 
పాథ్యానములయందిది కానరాడు, మార్మండేయ పురాణమునందలి కథలో హ, 

శ్నందుడు కాశీనుండి కరిగి అయోధ్యకు వచ్చి సర్వజనులతో స్వర్గము. చేరెనని 
(పథ మాశా్యసములో చెప్పబడినపిమ్మట తీయ క్వాసములో ఆడిబక 
యుద్దము వర్ణింపబడిన = కాని యది గౌరన కావ్యమునందు హరిశ్చం దుడు 
కాకినుండి తిరిగి ఆయాోధ్యానగరమునకు రాకమునుపే వర్ణింపజడినది'], 

శం దు ని సర్వబాధలకు గురిచేసిన విశాగమ తుని దశిష్టుడే మొచట బక్ మై 

హర్ 

12, గౌరన ద్వి.ప భా.291.8 69. మారన, మాగిపు.డి 

lకె, గొరన ది.భా.2876._29 26. 
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యుండునుని శాపమిబ్వెను తిరిగి విళ్యామి తుడు అడేలవగుమని ,పతిశాప 
మిచ్చెను. ఆ క్షణము. నరిదే వారు ఆయా రూపములు దాల్బిరి. మూడువేల 

యోజనముల వెడల్పును పదునాలుగువేల యోజనముల నిడివియు కల బక 

ముగా విశ్వామి[తుడును మూడు యోజనముల పొడవుగల ఆడేలుగ వశిష్టుడును 

మారిరి. ఆంతట భొగీ= థీ తీరంబున నా రెండును ఖీకరముగ పోరుచుండ ఆ భీకర 

దృశ్యము నకు లోకములు వెరచెను, అది కని అజుడు సురలతో వేంచేసి వారరు 

వురను సమాథానపరచి నిజరూపములు కల్పించెను ఈ విధముగా జరిగిన 
పిమ్మట హరిశ్చం దు డయోధ్యకు [పయాణమయ్యెను. నారదుడీ విషయము 
సత్యకి రి రి కెరిగింపగా నాతడు | బహ్మానంద భరితుడై హరిశ్చం|[దుని ఎదుర్కొని 

తెచ్చు సన్నాప హమొనవెంబను, ఇట్టు కథా [ప్రారంభములో వశిష్ట విశా సమితులు 

లీ వకోపములతో యుద్దము చేయుటయు కథాంతమంకు మాకు రూపము 

లతో యుద్ధము చేయుటయు వర్ణింపబడెను. మునిలోకమునకే యివి అపకీ రి 

నాపాదించినవి.'* తహోబల సంపన్ను లును కాంత మూర్తులును ఇం[ద్రియ 

న్యిగహశ కై గలవారును నిరాసక్తులునునగు మునీశ రు లట్టు| దేకముతో [పతి 

జలు చేయుటయే ఆపవ కస్యముగా.. కాన్సించుచుండ క ధాంతమందలి ఆడిబక 

యుద్ధము మునిమర్యాద ల నతి క కమించి యు సున్నది, కాని ఈ యుద్ధ (పసంగము 

భాగవతవ మునందు సూచనగా మ్యాతమే కాన్చించుచున్న ది."" "కాన్ పురాణ 

ధర్మముగా నది సహజమట్టు కానిపించినను కావ్య వర్ణ నమున కిచి యుపకరించుట 

కదు. చెగా దీనిని వ వలినను కథకు భంగము “వాటిల్డదు. కొన్ని (పతుల 

యందది కుండలీకరణములలో పెట్టబడి [పక్షెష ప భాగముగా పేర్కొనబడినది. 16 

14. సమ మగ ఆంధ సాహిత్యం 5. ఆర్నుదగారిట్టు (వాసినారు. “ఆతి 

హృ్స్్య్యమయిన మూతని [గ ంథమందు రండు తావుల గొప్ప పొర 

హాటు 'సంభవించినవి. అవి ఎవ్వియన (గంథధారంభ భట్టమునందును 

ఉపసంహారమందును వళిస్తవిక్యామి తులు నీచులవలె జగడమాడుట, 

ఆడ్ నరమూర్తులుగాను అంతములో పవేమూర్తులుగాను ఈ దోషము 

ల్ ందూమతద్వేషములు మిక్కిలి (పాకట్యమునకు దెచ్చి తను 

(గంధములందు వి సరించి మన పెద్దలను తిరస్మ-రణేయులు గాన 

_ పరిహానజీయులుగాను కావించుచున్నా రో 

15, భాగవతము పోతన స్క్తం.9 అ”, వ. 192 

16. గౌరన పిరిక పుట 477. 19851 ఇట్లు _వాయబడి యున్నది, “క 

కుండలీకరణములోనిది పెక్కు (పళులయందు కానరాదు. మరియు 
నిందు లక్షణ దోషములును దక్కిన భాగమున లేనివి గనుపట్టు 

చున్నవి. కాన నిది (పకి ప్రమె. 
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విశ్వామీ| తుడు కోరిన ధనము; 

ఇం ధసభలో వశిష్టవిశ్యామీ [తులు తీవ (పతీజ్ఞ లోనరించీరి హారి 

శేందునెక్పున నసత్య వాదిగా నిరూపింపవళెనని విశ్యామ్మితుని (పయత్నము, 

అందులక్షై వేచియన్న యాతనికి సమయము చిక్కినది. హారిశ్చందుడు మహో 

యాగము మొనరించుచుండెన్సు. ఆది వీనీన విశ్వామి | తుడదె సమయమనీ బయలు 

దేశను. సకల మర్యోరలు నొ రోజుచే నోందిన విమ్మట విళ్వోమితుడు తనకు 

యాగము చేయవళెననెడీ సంకల్పము కలిగినదనియు ధనము కొవలెననియు 
కోరెను, అది అంతులేని ధనరాశి, అంతటి ధనరాశి సొమాన్య మానవు డీయ 

జాలడు. ఆందులకే కోరినాడు. ఒక ఏనుగు పె మానవుడెక్కి శరీరము నిక్కించి 

శ కి కొలది నవరత్నమును ఎగురవేయ నది యంతఎత్తు యెగురునో అంత 

ధనము కోరినాడు, 

“పురుషు డేనుగు నెక్కి పోడువుగా నీక్కి 

నవరత్న మెగసి పోవైచిన పొడవు 

ధనము రాశిగ బోసి దొనమిచ్చినను 

జననాధ కొడవలేక సోగు నాయ డు 
వో 

ఇ 717 
మనినేంలలం ౪4646 వటి రకర ౮446 60669. 

ఇంతధనము వారిశ్చం దుడీయజాలడనీ కశికునీ నమ్మక, అతడు చేజిక్కీ నోడస 

ఇతడు మురిసిపోవుచుండెను* కోని హరిశ్సందుడు వల్లె యనెను. కొకికున్ 

ముఖము ముడుచుకొనెను. తన (ప్రయత్నము నెరవేరలేదు* [కొత్త యెత్తు వెసి 

ధనమచ్చటనే యుంచి వెడలెను. ఈ సంఘటిన మార్కండేయ పురాణ హారి 

శృం దోపాఖ్యానము నందు రాజసోయాధ్యర మునకు చోలినంత ధనముమా తమె 

యతడు కోరినట్టు కలదు". ఆ ధనము నింతయని నిర్ణశములేదు. కాని గౌరన 

తన కావ్యమున ఆధ్యరం బిపుడు మితంబుగా జేయ వేడుక పుషై '* అని అనెను 
గాని యది ఏ ఆధ్యరమో పేర్కోనలేదు. కోనీ నూరన హారిశ్ళం దోపాఖ్యానమున 

“రాజసూ యాధ్యరమని స్పష్టముగా విశ్వామ్మితుడు చెప్పియున్నాడు. దేవి 

17. గౌరన హరి పా, (ప, భా. డ్వి కిరిర్..క6౮. 
18. మారన మార్కండేయ పురాణము ఆశా, ప. 160 
19. గౌరన హరి॥. ప్ర, భా ద్వి, కిరిలి..64 



భగారన హారిశ్చం (దోపాఖ్యానము 105 

భాగవతము నందు కోరిన ధనమెంతయో విపులముగా కానరాదు. స్కాందప్ప ఫరాణ 

త్రేర్ణ ఖండ స్త మందలి కభయందు గౌరన కావ్యమునందు వలెనె యది కానవచ్చు 

చున్నది 

అటులనే మాయలేడి _పసంగ ము మార్కండేయ పురాణమునందు కానే 

రాదు. హకిశ్చందుడు మృగ యావినోదపరుడై యేగినల్లు కలదు. కాని దేవీ 

శాగవతమున విళ్వామితుడొక రా క్షసుని సూకరముగా జేసి పంపినట్టుయున్నది: 

స్మాందపురాణ తీర్థ ఖండస్థములో మాయలెడి [పసంగమును మాతంగ క కన్యల 

1పసంగమును కలవు. 21 మార్కండేయ పురాణ దేవీభాగవత కథలతో మాతంగ 

కన్యల సృమ్షి కానరాడు. కొని మాతంగ క న్యలదియు మాయలేడిదియు వర్ణనలు 

గౌరన కావ్యమున అత్యడ్భుతముగా సాగినవి, ఇక హరిళ్ళందుడు సర్వమును 

దాసముచేసి అరణ్యమానుండి పోవుచున శైపుటి స “ఘటనములన్నియు . మార్మం 

జయ పురాణ దేసీ భాగవతముల యందు కానవావు, అందు నక్ష్మతక పాాతకాని 

చం దమతి నామముకాని కానరాదు, మార్కండేయ పురాణమున హరిశ్చం[ దుని 

నొర్య శెబ్య అని మౌ తమె వర్ణింపబడినది, పుడాణకాలములో చంద్రమతి 

E శైబ్య 'గా పేర్కొనబడినది. కాలకౌశికుని పాతకూడ మార్క_ండెయ దేపీ 

భాగవత కథలలో లేదు, కాని స్మా_ందపురాణ కథలో కానవచ్చుచున్నది. 

హారిశ్చండుడు సర్వజనులతో స్వర్ణమున కెగినట్లు మార్క-ండే డయ పురాణ 

కథలో పేర్కానబడినది. దేపీ భాగవతమున హరిశ్చందుడు స్వర్గమున కేగి 

నట్టు చెప్పబడినది. కొని గౌరన హరిశ్చం డో పాభా కనమున హారిశ్చం! డుడు 

నగరమునకు వచ్చి తిరిగి పరిపాలన గావించినట్టు వర్ణింపబడెను, 

"పురము [బవేళించి భూ పజలెల్ల 
రా 

బరువడి జయపెట బార్లి వశ్వరుడు 
లు థు 

ననుమతి నిజరాజ్యు వైభవ లీల 

యొునగ(గం జిరకాలమేలుచు నుండె”, 

bie 

20, మారన మా1॥1, పు, అ. 1 వ. 149. 

వై, స్కాంద తీర్ధ ఖండ స్థ ము హా! పంచ మోఢ్యాయము, 4&8 క్లా11. 

వివి. గౌరన, హ. చిం ఖా. ది 80083. 3006. 
తం 
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“పురాణములలో హరిశ్ళ్చుం దడును నురమునీ గణంబుఅతోడ లోహి 

లాస్య కుమారున కభిషేక మొనరించిన పిదప సమస జనంబులం దోడౌని 

దివంబున కరిగెనని వర్ణింపబడిరి. 

కావ్యము లౌకిక ధర్మ (పధోనమగుటచెత దైవ సాక్షాత్కార మందిన్ల 

రోజు తిరిగి రాజ్యమునకు వచ్చి [పజలను పాలించినట్లు కలదు. కాని పురాణ 

ములు పరమార్ధ ధర్మ [పధోనములగుటిచే వోనిలో రోజు మోక్నమంది స్వష్షము 

నకు వెడలినట్టు వర్షింపబడెను. 

గౌరన కావ్యమున హారిశ్చర్యదుడు శ్మశానమున భోర్యాపు తులను కి 

యుట బహు చ్కితముగా చూపబడినద- పాముకాటుచే మరణించిన నుతుని శవ 

మును భుజమున నీడుకొని చం దమతి శకానమున _పవేించును, పే వవ 

కొఆఅవి పెట్టుటకు చేశులోడక పట్టరాని దుకఖమునొందును. ఆ నోవము విన్న 

పూరిశ్చం[ దుడాశ్చర్యపడినాడు, అతనికి ఆశ్చర్యము కలిగించినది ఆమె ఆర్త 

నాదము కాదు* తోన యేలుబడిలో నున్న శ్మశానమునం దోరులు (పవెళించుట: 

ఆ యార్తనొదము ప్రీదని తెలిసినను తేన ధర్మము నాతడు శరవేర్చ్నుకొన వం 
యును, అందుల కే. 

“కులగిరీసె నుండి కుంభీసీ మీట్. 
కసమున నురుకు సింహాంబు చందమున 

మసలక్ యారొజు మంచ పైనుండి 

మెదినిడదా?టి మెల్దిన వచ్చి” **, 

ఆమెను సమీపించినోడు. క రవ్వ నీర్య్వహాణకే సింహొమువతే డోర 
కీ ళు నం! 

ముతో మంచే అనుకడి భూమికురికినాడు* నలుపై పుల శ్మశాన భూమి కానుపించు 

టకై ఎతెన మంచ పై కూర్చుండినాడన్న “మాట, అదియే సింహాసనమారాజునకు* అదా" 

హరెశ్ళ్చందుని తన భర్తగా గుర్తిచిన పిమ్మట చం దమతి అస్రే పలికినది? 

క సార్వభౌమ! నీవున్న యూ మంచ 

భాసుర రత్న సభా మంటపంబెం-. 

పటు భూత భేతాళ పంకులు వీర 

భట పరివారక [పకరంచె సీక్రు( 

జెనుపొందు చితి వహ్ని భీకర శిఖలు 
ఘనతర కరదీపికా సహ సములె? 
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శూల కీరిత నరసూల కిరోజ 
థి 

కాలంబు లాణట సమయ చామరటె? 

క రనుర్ధి నరశిరః కిన న ప్యాతములు 

దళ దళమను చిత్ప్సతాళ వృతములె 23 

ఇందు శశానమునందలి సర్వ విష విషయములును హరిళ్చందుని రొహ 
ప్రే 

వోగములతో పోల్చబడినవి. ధీరోదాత్తుడు హరిశ్నం దుడు, అన్ని కష్టములు 

మరచి క రవ్యమును దృష్టియందుంచుకొని మసలుచున్నాడు, చం్యదమతి పలిక్ష 

నట్టుగాన మంచ పై సింహాసనమందువతె నదివసించినాడు. భూత చేతాళముకే 

యతనిని వీరభటులుగా కొలిచినవి, 

శవదహన ఖీకరజ్వాలలే యతనికి కరదీపికా సహ సములు. ఇచ్చట 
వీరచాహుని సేవిచుచుండ నతడు నిజరాజ్యమున భగవంతునే సేవీంచినాడు. 

అట్టి పవితమూరర్తి కనుకనే యమధర్మరాజు విరబాహుని రూపము నెత్రవలసి 

వచ్చినది. గంభీరమూ ర్రియెన హరిశ్చందుడు చందమతిని సమీపించనపుడు 
“మెల్లన వచ్చి" అని గౌరన వర్ణించెను. ఆ ర్రజనోద్ధరుడు హరిశ్చం|దుడు అందు 

లకే 'దిగుటలో సింహమును నోలినను సమీపించుటలో మెల్లన |పవేశించినాడు. 

ఆమెను చూచి “వెణవకు మీవయో వెలది యిచ్చోట అ? అని అభయమిచ్చి 

నాడు. కాని అర్ధరా_తమున నొంటిగ ఆందునను క్మశానము _పవేంచిన శ్రీకి 

భయ మెందులకో యని ఎ తి పొడిచినాడు:- 

“నఅసిన చీకటి నిట్టాంటి నున్న 

నెజసాహసివి మతి నీకేటి వెజపు *ీ 

మణజగుపెట్టక సమ సము తెలుపుమని కోరినాడు. చం్యదమతి తన పూర్వ 

వృత్తాంతము ఉఆలుపక తా నమ్ముడు పోయిన పిమ్మట జరిగిన కథ మాగతమే 

2కి, గౌరన-హ.ద్వి,భా, ద్వి, “209-220 1, 

కీ గౌరన హ ద్వి" ‘2097. 

బిగ్, గౌరనంహద్వి-2090-99, 



112 హరిళ్చందోవాఖ్యానిము 

తెలిపీనడి, గృహిణి తన గుట్టు సరులతో తెలువడు. చందనుతి మానిని ఆండు 

లకే తాను హంసనారిగా వ్మిపవరుని యింటనున్న సంగతియు. తనయుడు కై 
లకై ఆరణ్యమున కేగి పాముకాటుచే మరణించిన సంగతియు తెలిపినది. ఏదైన 
మీదు నొసగి తన |పియప్పుతుని కాపాడుమని వేడుకొనినడి. ఆ మాట లాల 
కించిన హరిశ్చం|దు డామై (పేయవాక్య సరణి క చ్చెరువంది తన 

యని తలచినాడు:- 

cA Fy Es q ab 

కల 

న. దాని 

సన్నుతి _పియవాక్యసరణిచే దనము 

కులసతి యవుట నిక్కు వముగా నాత్మ 

దెలియక చం్మదవుతీ దేవి కనియె”.*" 

తన భార్యయని నిర్ధారణ చేసికొనుటకు తగిన ఆధారమింకను లేదు. 

ఆందులకే అట్టు తలపోసీవాడు, క ర్రవ్యము గురించిన యాతడు మాడబెనిడే 

_దిహనము చేయట కవకాశము లేదని పలికినాడు. అభిమానవతి చం దమతి, 
కొని చేతిలో చిట్టగ వ్యలేదని యా దాసికి శోకము మింది శరణంములేదు. 

ఆందులో తాను చకవంర్తి భార్య యువరాజు తన తనయుడు. అందుక 

పూర్వస్థితిని తలపోసి బోరున ఏడ్చినది. 

“సకల దీవుల నేలు జనపతీ పుతు 

డకట చేరడు నేల క ర్యుండు గాడె? 

నీవేమి సేతు పన్నిన మునిమాయ 

నావెంట దతిగొని నిలచి పోనీక 
పట్టి యీగతీ నేలపై నిడికాల( 

బెట్టి [పామును బుస వెట్టు చుండగ 

నని యిట్లు చాయగా నాడిన మాట్ 

విని హరిశ్చంద భూవిభుడంతంగలంగి. 
తన విచారించి యూ తరుణినాపత్నీ 

9927 
స! ౨ శ థ్రి w 

జర. గౌరన హంద్వి-భాగ,ద్వి. 2125-2127. 
27, 2158-2167. 
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చం దమతి చాయగానాడిన మాటలు హదిశ ౦ దునకు భార్యాపు; తులను 

తలపునకు తెచ్చినవి. అది తన కథవలెనె కనిపించినది. అందులకే ఈ తరుణి 

నాపత్ని యగునని ఉహించినాడు, కాని 

“గట్టిగా నెజగ కిగతి దలంపేల 

పురే విశ్వేశ ! బుద్ధిలో ననుచు” 
తలపోసి శాకుః చం[దమతి తన కధను పూ ర్రెగా తెలుపలేదు, తన వృత్తాం 

తము సూచన మ్మాతముగా తెలిపినది. కాని ఆ కథ హరిశ్చర్యదునకు తెలి 

యును. కనుకనే యాతడు మనమున కలత వెందినాడు. స్పష్టముగా తెలియక 
పర స్త్రీని తన భార్యగా తలచుటయెరికిని తగినదికొదు. అందుచే అట్టి తలపేల 

కలిగినదో యని తలచినాడు. హరిశ్చండుడు కారణజన్ముడు- పవ్శితుడు పుణ్య 

పురుషుడు. ఆతడి ఏవరలో ఆర శ్యమున గాంచిన కల నిజమైనది, నెడిట్టి తలప్ప 

కలిగినది. అందులకే యతడు భగవంతునిపై భారము వేసెను. కాని తన 

మదిలో మెదిలిన తలపు యొక్క_ నిజము తెలిసి కొనవలెను. అందుల కేః= 

చోద్యంపు మాటలాడెదవు 

నక్తేడు దీవుల నడుమెల్ల నేలు 

పట్ట భదుని కూర్మి పట్టట! బాలు! 

డా మహీసని దేవివట నీకు వి త్ర 

మేమియు లేదన్న నెటు నమ్మవచ్చు 

అసి అడిగినాడు. పట్టభ్మదుని భార్యకు ధనమున కందులకు తోటుకలీగినవో 

ఆమె నోటి వెంట వచ్చినచో వినుటకు సిద్దముగా నున్నవాడు హరిశ్చందుడు, 

కాసి ముందు హంసనాకిగా నామె తన చరితము తెలిపి పిదప చ్యకవరి భార్య 

నని చెప్పుటచే నాతనికి లోపల పహరిని గూర్చి తన భార్యా పు్వతులనెడి నమ్మ 

కము కలగినను పరస్రీల నట్టు [పశ్నించుట పురుషలక్షణము కాకుండుటచే 

సిట్టు (పశ్నించినాడు. అంతటితో నాగక యామె గళమందలి మంగళసూ[త 

మును తనకు మాడగా నిమ్మని కోరినాడు. అదియే పారి ఎడబాటునకు ఆంతిమ 

కణము, 

న్న్న 

56. 2౨21692170. 
29. 21722176. 
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“సాబల గంధి నీ పలకీయ్య నొసగ. 

గాటికాపరి కేల కరుణ నీమీద 

గె కొందు నిమ్ము నీకట్టేన మినుకు” 

ఆని మంగళ సూత్రమును కోరినాడు, తాను కాటికాపరి యగుటచే దయచూప 

వలసిన విధి లేదు, తాను కాటికి అధికారి అందలి న్యాయము తాను పోటింప 

వలెను. అది వృత్తిధర్మము, అందులకే అట్లు పలికినాడు. ధనము లెచిన 

యేడ్చు చున్నది. కాని ఆమెకుపాయము తెలుపుటకును తన ధనము 

రాబట్టుకొనుటకును నట్టు తెలిపెను. ఆ మాటలకు చచ దమతి ఊలికిపడినది. 

ఊలికిపడుట తన మంగళ సూ తము కేడినండులకు కాదు. అది పవిత్రమైనది. 

భ రకు తప్ప నిది యితరులకు కాన ౫దు. ఆతని మాటలు అంతటి శకి కలిగి 

నవి. ఆందుకే యామె ఉలికిపడినది, 

తన భ రను గు రించినది. భర్రకుతప్ప యది కానరాక పోవుటకు గల 
కారణమిందు గౌరన తెలుపలేదు. కాని తక్కెళ్ళచాటి లంగామాత్యుడు తన 

ఉతర హరిశ్చం[ దోపాథ్యాన కొవకమున నీ వృత్తోంతము తెలిపినాడు ఆమెను 

పెంచిన తం డియగు మయునికే నా సూతము నిర్మితమైనది. ఆతడిచ్చిన వర 

మిది. అట్టి సూూతము గుర్తించిన పురునుడు తన భర్రయ కావలయును. ఆతనిని 

తన భర్రగా గు రింపక మునుపే యామె: - 

అనఘ మీ రెవ్యరిట్ట నుక ంపరి మీ అ 

దనకోక ముడుప(జి తమునంచలచి 
విచ్చేసినట్టి యా విశ్వనాధుండవో! 

నిచ్చలు బహుభూతసివహంబు గొలువ 

నిచ్చలుగ్యబియ మార నీర్ముద భూమి 

నచ్చుగా విహరించు నాభూతపకివో *' 

అని సంచోధించినది. తాను భర,ను క్మశానమున. కలీయుటయే యా 

th CK 

a 

ఏ౮. గొరన ద భా ద్య 215.2184, 

81. మారన. మారు 0, పు. [ప ఆ. పద్యము. 2A 
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కాని మార్కండేయ పురాణమునండు కొంత మార్పు కనిపించుచున్నది. 

శవమును భుజమున నిడుకొని శ్మశానమున కేతెంచి దుఃభించుచున్న ౩ బ్యను ఆ 

జఫ వమును హరిశ్చం దుడు చూచెను. ఆబాలుని భుభలక్షణాదుల కాతడు అచ్చెరువు 

నొందినాడు, ** 

తనబాలు డదే వయసువాడగుటచే నతడేమోయని భయపడెను. అంతకు 
ముందే శ్మశానమున హరిశ్చం[ దుడు కలగాంచును. అంతలో నాస్తీ తన ప్యుతుని 
శవముతో (పత్యక్ష మగుటయే అతనికి భయ హేతువై నది, చం దమకి మిక్కిలి 

వగచుచు హరిక్చం[దుని నామము పషెర్కొానెను. అది వినిన హరిశ్చం దుడు 

తన భార్యాపుతుఒను గురించి నేలకొ 3గినాడు. అంతట చం దమతి కడు దుఃఖ 

భారముచే చేష్టదక్కిి మూర్శిల్లినట్లు మారన తెలిపినాడు. ఈ విధముగా నతడు 

భార్యా భర్తలను కలిపెను. ఇందు బాలుని చూచినతోడనే లక్షణములను వయ 

సును బట్టి యాతడు తన పు[తుడని యూహించుట సహజమే. కాని శ్రైబ్య తన 

భర్తను పెర్కొనుట కొంత యనుచితముగా నున్నది. పురాణకాలములో స్త్రీలు 

పురుషులను నామములతో పిలుచుట కానరాదు* అందున పతి వతలల్లొనర్లించు ఓ 

పురాణ లక్షణము కాదు. ఇప్పట్టున గౌరన కావ్యమునందలి కారణములు బల 

వత్తరముగా కానవచ్చుచున్నవి. అటులనే కై బ్య హరిశ్చర్యదునితో “పత 
మరణ _పకారంబెన్హ నేర్పడవిని నిటూర్పులు నిగడ” ** అని పేర్కానుటే 

మార్కండేయ పురాణ హరిశ్ళందోపాఖ్యానమున పేర్కొనబడిన 
కథ కలదనితెలియు చున్నది. ప్పుతుని మరణ వృత్తాంతమేదియో 
మనకు తెలియదు, మార్క_ం ఆమె తెలిపిన వృత్తాంత మేదియోమనకు తెలియదు. 
డేయనున తెలుపలేదు. అందుచే ఇందలి కథ సూక్ష్మముగా తెలుపబడినదనియు 

విపులమైన కథ కలదనియు ననుట కవకా కాళమెర్పడుచున్న ది. మనకు 5 కానవచ్చు 

దేవీభాగవత కథయందును ఎక్కువ ఎపులముగా నీకథ లేకపోవుటచే స్కాంద 

పురాణ కథతలపునకు వచ్చుచున్నది. మార్కండేయ పురాణ కథాంతముశ హరి 

శ్చం_దుడు భార్యా సమేతుడై. బాలుని గవములోబాటు చితిపై 'మరణించుటకు ద్యు 

కుడు కాగా ధర్ముడు మొదలగు దిక్పతులును వాసవాది గీర్వాణులును కమల భవు 

bam) 

2, మారన మా॥ వ. 266, Er ఆ, 

తలి, గౌరన హ. ద్వి. 2595 - తం01 
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ముఖ్య జ్ఞానోపదేశము చేయగా నతడు రాజర్షియె సకల బ:ద విముక్తుడయ్యెనని 
యి 

భాగవతము కీర్తించినది. ** దీనిని పరిశీలించినచో స్యార్గపరుడై నరమేధము 
చెసిన హరిశ్చం|దుడు వరుణునిచే యజ్ఞ ఫలము నొంది విశ్వామ తునిచే మహో 

జ్ఞానియై వెలిగెననుట సుస్పష్టము. అట్టి తేజోవంతుడైన హరిళ్చందుని కీరి 
దశదిశల వ్యాపింపజేయుటకు మరల విశ్వామ్మితుడే కారకుడయ్యెను. కాని ఇందు 
విశాామి తుడు చండతర కోపముచే హరిశ్చం|డదుని సాథించెను. దీనిని బట్టి నర 

మేధయాగ కథ హరిశ్చంటదుని పూర్వకథగాను మార్కండేయము నందతి సత్య 
హరిశ్చం[దుని వృత్తాంతము ఉత రకథగాను తలప వచ్చును. దేవీ భాగపతము 

రండు కథలను చెప్పుట కూడ గొరనకు బలమైన కారణమని చెప్పవచ్చును" 

కాని తదుపరి వెలసిన తక్కెళ్ళషాటి లింగానామాత్యుని కావ్య మొకటి ఉత్తర 

హరిశ్చం| దోపాఖ్యానముగా పేర్కొనబడినది ఇందు హరిశ్చం దో వాఖ్యానము 

నందలి (పసిద్ధ పాతల పూర్వజన్మ వృత్తాంతములు తెలియనగుకు, ఉతర 

రామాయణము “ఉత ర హరివంశము” మొదలగు కావ్యము౨ ననుసరించి లింగ 

నామాత్యుని కావ్యము వెలయుట కవకాశము కలదు. కాని హరిశ్చ్సం దాద్రి 

పాతల పూర్వజన్మ వృత్రాంతములకును గౌరన సత్యహరెశ్చందుని కథను 

ఉత్తర కథగా పేర్కొనుటకును సంబంధమేమియు కానరాదు. 

గౌరన హారిశ్చంద ద్విపద కావ్యమున కాధారమైన కథ యేవియను 

విషయమున కూడ కొన్ని భిశ్చా భి పాయము లున్నవి. సత్యహరిశ్చందుని 

వృత్తాంతమును తొలిసారిగా తెలిపినది, మార్కండేయ పురాణ మనియే వెప 

వచ్చును. గౌరన కథకును ఆ కథకును కథానిర్మాణ విషయమున భేదము 
కానవచ్చు చున్నది. తదుపరి వెలసిన దేవీ భాగవతమునందు మార్కండేయ 
పురాణ కథయే యగపడినను దేవీ భాగవతము నందలి కథలో మార గ్రాండేయ 

మున కానరాని కొన్ని మార్పులు కలిగియది గౌరన కథకు కొంచెము చేరువగా 
తీర. భాగవతము _పోతన నవమస్మంధము అ 7న, 29: 

శునళ్ళ్శపుని |పభావంబు వెనుక వివరించెడ- అంత భార్యా సహితుండై న 
వారిశ్చందుదలనం వీతుండై. విశ్వామ్మ తుండతనికి ముఖ్య జ్ఞానంబు కృప 

చెసిన ౭౪93౪4 సుద బంద విముకుుం డె హరిళ్చం[ దుండ 

హబ్మిన సగోచరంబై న నిజరూపంబుతో వెలుగుచుండె”, 



అక్రాంనమున కలవు. అందుచే గౌరన కావ్యమునకును దేవీ భాగవత 

యుండి ఉండవలయును. దీనిని (పలుపు 

నర. క పడే 

క్యము రాఘవాంక కవిగానీ, రఘువాంకుని కావ్యమును గౌరన కలిగాని చూచి 

యడవలంయును.) లేదా ఇరుప్పర కాధారమైన కథ ఒకటియె ఉండవలెను, ఆట్లు 

పరిశీలిచినచో ఈకని కావ్యమున కాధారమైన గంధమదియన్సు విషయమున 

గాయములు కలవు. స్కాందపురాణ త ఖండస్టము నందలి 

కథలో గోరన కావ్య మును | వోరి కథయంతయు కొనవచ్చు చున్న ది.*ి అంచలి 

నామములు కూడ గౌరన కావ్యమునకు త్గెయు న్న వి. కొందరు ఈ కథ _పకి ప ప 

మని తలవినను నిజై కథయ గౌరన కావ్యమునకు ఆధార మైనదిని మా్యతము 
ట్ర 

గౌరన రాఘవాంకుల కథా కల్పన లన్నియు ఒకే విధముగా నుండుటచే 

నవి రాఘవాంకుని కల్పనలే యని కన్నడ సాహిత్యవే_త్తలును గౌరన కల్పనల 

యని మనమును చెప్పుట కంటె ఎని కాధారమైన [గంథ మొక్కటి యుండ 

ము లేనిచో నాకే విధమగు కల్పనను నామమును 

గోరన కల ఎనా చెభవము: 

గౌరన పురాణముల నుండి హరిశ్చం[ దోపాఖ్యాన కథ [గ్రహించి 

మూలమును విస్తృత పరచుటయే గాక నూతన సంఘటనములను కల్పించి కథా 

శాగమును పెంచెను. ఆ సంఘటనలతో బాటు నూతన పాతల సృష్టికూడ 

జరిగినది, అంకియెగాక మూలమునంచు గానరాని నూతన సంభాషణలును సన్ని 

వేశములును కల్పిం బడినవి. మూలమునందలి హరిశ్చం[దాది పాత్రలు 

సియా విధముల హోషింపబడెను. చం| దమతి మొదలగు పాలకు మూలమున 

లని _పాభాన్యము కల్పింపబడిను. ఆ అంతియే గాక కావ్యమున నందు నెన్నియో రస 

ములు (ప పకరణానుకూలమున పోషింపబడుటతచే నిది స్యతం త కావ్య (పతిపత్తిస్సి 

పైలద గలిగినది. కా. 
న్స్ 

వ్, స్కా. పు పు. తీర్థ ఖండము. పంచకోళమాహాత్యము. 
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ఈ విధముగా గౌరన కల్రీంచిన నూతన కల్పనములలో పేర్కొ 

నవిః- 1. హరిశ్చం[దడు వేటకు వెళ్ళినప్పటి సంఘటనములును శి. హరిళ్చం 

[దుడు ఆడినమాటకె సమస్త మును విశాగమితునకు దానముచెసి ఆరణ్యమార్గము 

నంటిపోవు నప్పటి సంఘటనములును పభ్యాతముల్హై యున్న వి- ఇట్టే కల్పనలు 

మర్ యేకావ్యములందును కానరావు. 

తో 

1. హరిశ్చందుడు వేటకు వెడలినపుడు అరణ్యమున 

జరిగిన సంఘటనములు;= పశిష్ష దర్శనము? 

దెవేందుని కొలువులో హరిశ్చం్యడునే సత్య సంధత క వశిష్ట విశ్వా 

మి[తులు వాదోపవాదములు చెసుకొని తీవ _పతీజ్ఞలు చేసిరి. విశామి తుడు 

హరిశ్చం[దుని సత్యసంధతను పరీక్షించి. బోంకించెడనని "బయలుదేరెను. 

ఎన్నియో భీకర పక్షి మృగతతులను కల్పించి వానినీ హరిశ్చం దున రొజ్యమున 

పవేశ పెజైను వాటిని వవించుటిక్షై రాజు కార్యాప్త్కు తులతో మంతి సేనా 

సమేతుడై బయలుదేరి ఆరణ్యమున వశిష్టుని యా శమముగొంచి యాతనిని సమీ 

పించి నమస్కరించినట్టు కల్పించెను. అంతియేగాక వశిష్టుడు వారిని జూచి. "ఓ 

రాజా! ఎవరికై నను నతి వ్యశనము చనదు. క్ఫూరమృగ వ్యాఘ్య ఖీకరంబై న 
యరణ్య భూములయందు కులకాంతతో సంచరించుట తగదని పలికి విశారమి తున 

కుటిల భావము కూడ వ్యకి కరించినద్టు చెప్పబడినది. ఈ కల్పన ఇం[దసభలో 

పరిగిన సంఘటనకు బలమొసంగుచున్నదిం 

ఆ మాయలేడి కల్పన: 

వశిష్టాదేశానుసారము హరిశ్చంద్రుడు వేటనుడిగ్ గృహోన్ముఖుడగు 

చుండెను. ఆది యెరిగివ విశ్వామి తుడు రాజును తన యాాశమమునకు మర 

లిచుటకై జగమున లేని తళుకు బెళుకుల బంగరు లేడిని సృష్టించి పంపెను. 

ఆమృగ నొందర్య మునకు ముచ్చటపడిన రాజు దాని నెట్లులెన పట్టి తన పట్టి 

కీ యవలెనని సంకల్పించి రథముపై బోనీని వెన్నంటి తరుమజొచ్చెను, మాయావిని' 

యమన యామృగము హరిశ్చళదుని విశ్వామ్మి తున్నా శమమునకు మర లించుకొని 

పోవుచు వివిధ గతులలో నడచుచుండెన్ను. ఎప్పటికిని పట్టుబడని యా మృగ 
ముపైకి నిలిపి దానిని తగవేయటకు రాజు బాణమును సంధించి వదలెను, ఆ 
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బాణము తగిలి నెత్తుట్ దడసి యామృగము కొశికుని సమీపించి అదృశ్య 

మయ్యెను. హరిళశ్చందుని విశ్యామి తా శమమును సమీపింపజేయుటయే దాని 

_పధానోడ్డిళశ్యము. తనపని నెరవేర్చుకొని యది అదృశళ మనది. దీరుడై న రాజు 

కల్పించెనని తఒపవచ్చును, అచ్చట రావణ పెరితుడై మారీచుడు మాయ 

బీడి వేషమున వచ్చి శ్రీరాముని వంచించి డూరమునకు తరలించుకొని పోయెను. 

ఇచ్చట విశ్వామి్యత ( పెరితుడ్తై న రాక్షసుడిట్లు వచ్చెను. 

ఇ! మాతంగ కన్యలు; 

కశికాశమమును జొచ్చిన రాజు మునీబొలునిచే నది విళ్యామీ తా 

[ఛమమని యెరింగి పరి పరి విధములు విచారించెను. అచ్చట కమలాకర సమీప 

మున భార్య తొడ యె విశ్రమించిన రాజు భావి సంఘటనా సూచిక మో యనునట్లు 

పీడకల గనును. దానికి రాజు కుమిలి కుమిలి విచారించుచుండెను. అట్టి సమయ 

మున వీళా మి తుడు వాసి నెట్టిన బొంకింపవలెనని తలచి (బహ్మస్ఫకి మ్ంచిన 

సుందరాకారుల నిరువుర కన్యలను సృష్టించి: = 

"మేరు విభమములు మెజయంగ నేగి 

సారవర ను హరిశ్చందునింగాంచి 

యాటలఃణాటల నమృతంబు లొలుకు 

మాటలందేటల మరిది మెప్పించి 

యూరాని వస్తువు లేమైన వెండి 

కారించి తాలళిమింగఅచి వొంకించి 



“దిక్కులవా కెల్ల దేవర్ కీరి 
రా అజాత 

వెక్క్ససంబుగ జెప్ప విని చూడ గోరి 

వచ్చితిమని, 44+ ౭౭౭0౪861400౪2, 

టొంకిరి, తమ గానము [పదర్శించిరి. వారి గాన మాధుర్యమునకు రాజు 

ముగ్గుడె పలుమారులు మెచ్చుకొనుచు వారికి తగిన కానుకల నిచ్చి పొమ్మనెను, 

రాజు మెచ్చుకోలునకు వారు నుప్పొంగి వలలో పడెనని సంతసించిరి. ఆంతలో 

జహుమానములు చూచి నిరాశ చెంపరి. తమ వగలాతవె నాకర్షింపలేవనియు 

నాతని నలైన దొంకించవలెననియు ఎంచి యడుగరాని కోరకగా వెల్ల గొడుగు 

నిచ్చి రకీంపుమనిరి*® ఈయరాని వసువులు కోరరాదని చెప్పి రాజు తన నెల్ల 
గొడుగు దక్క చేరేదైన కోరుమనెను- దానికి వారు కౌగిటి పొందు కోరిరి యి 

దానికీ రాజు[గుడై మరలనట్టు పలికినవారి నాలకఒ చీలికలు చేసెదనని వెద 
రించెను. రాజు వెదరింపును లక్ష్య పెట్టక వారు మరింత దెచి*;- 

వెలలేని సుఖములు వెడ్మ గె కొనుండి 

యూతడ చెటికి? సీతీ(౧గెయింటి 

కేతేర నిది వేళ యేలరావనుచు *. 

జా 

యాహి | 

అ గ్ 
న నాతని చేయి పట్టుటకు (ప్రయత్నించి రాజు వారి మాటలకు; వతలకును మిళి 

rE చాన ద —ా ల కీరన కోపముతో పసిడి కీలు సమ్మెటచే వారి శరీరములు ఒరదితములు గావింప వూ వర 

ఏడ్ సుమం, తుడు రాజును యథాస్థితికి తెచ్చెను. ఇంతలో నాకు టిలక న్య 

న్న oa: నౌ > ఇ "a జనా శ న 
శూచు పొయి కౌశికుని శరణు జెచ్చిరి, తరుణమునకై ఒచియున? విశ్యామి లొ 

మటు ob 

శది మిషగా గొని (పళయకాల రు|దునివలె విజృంభించి రాజును సమీపించెను' 
తన్ను ప 

మై 
పూజించిన హరిశ్వం్యదుని కాలదన్నెను, మాతంగక న్య నతడు వివాహ 

మాడిన నాతవినీ క్షమింతుననను. రొజ్య మైన వదలుకొనెదను కాని కులము వదల (a) 

చూ న్స ~ 
హ్ నద 

నని రాజు నిశ్ళయముగ బలికెను, వెంటనే విశ్వామి తుడు రాజ్యను పాలింప 
కే ఇ 

డ్ వ వం ననడి తన చిరకాల వాంధితము నేడు నెరవేవనదన్సచ్పు రాజ ము, టిక్తి 
(a 

తళ. గౌరన ద్వి. 

40. b లి హా, ప, 972.75 
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[గహించెను. రాజు బంగాదు కలశముతో జలము తెప్పించి “దేవ భూదేవ మాన్య 

ములు తప్ప సమసకీ భూమండలమును విళ్వామి[తునకు ధారవో సెను. 

ఈ విధముగా విశ్వామ్మి తుడు హరిశ్చందుని రాజ్యమును గహించెను 

గాని యాతని నిళశళ్ళయమునుండి మరలింపలేక పోయెను, ఈ మాతంగ కన్యల 
సృష్టి రామాయణమునందలి శూర్వణఖ సృష్టిని బోలియున్నది *. సత్య 
సంధుడు ఏక పత్నీ | వతుడు పితృచా కరి పాలకుడున్ను ఒనెన శ్రీరాముకు భార్యా, 

సోదర సమేతుడై. యరణ్యవాసము చెయుచుండ శూర ర్వణఖ శ్రీరాముని జూచి 

యాతని యతిళోక సౌంవర్యమునకు మోహితురాలై తనను వివాహమాడు 
మని కోరెను, చివరకు లక్ష్మణుడు పత్యేకముగా ముక్కు_ చెవులు గోసి దాని 

నంపెను, అది తావణుని సమీపించి, యాతదు సీతను ఎత్తుకొని పోవుటకును 

చామరావణ యుద్ధమునకును దారి తీసినది. అటులనే యిచ్చట విశాామి[త 

[ పేరితులై న యో కన్యలు హరిశ్చం ర|దునీ వివాహమాడుమని కోగుటయు రాజు 

వారిని మోడుటయు తదుపరి రాజు అనేక బాధలు పొందుటయు నంఖవించినవి. 

రాజును బొంకించుటయే కౌశిక్షని _పయత్నము, ఆతడు బొంకడని మనమున 

గాఢ దున నమ్మిక గలవాడగుటచేతనే యిట్టి లోకొరీత సౌందర్యవతులను నృష్టెంచి 

పంపెను. ఇట్టి కల్పనలు మరియే కావ్యమునందును కానరాకున్నవి. 

శ్రీరాముని వంశమున నాతనికి ముందే జన్మించిన హరిశ్చందుని కథలో 
నిట్టి రామాయణ సంఘటనలను కల్పించి [వాయుట గౌరన కల్పనా ఐ పాండిత్య 

గరిమను చాటుచున్న ది, 

ఆటులనే హరిశ్చం[దుడు రాజ్యదానమును చేయునప్పుడు ఆకాశమున 

పూలవానలు కురిసెననియు దుందుభులు (మోగెననియు తెలుపుటలో గౌర 
యంతయో మెలకువ చూపెను. - 

“ధారవోసిన జలధారకు మున్నె 

తొరిగెంబువ్యులవాన తోడనె [మోసె 

సురదుందుభులు ముని స్తుతులు(జెలంగె 

గెలిచె వసిష్టుడంకిలి లే దటంచు 

వలనొప్ప నాకాశవాణి భావించె” 

Th cman కానా నా నా. 
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నని గారన వర్ణించెను, శ కల్పనా చమత్కారమును సెరన కదు జాగరూక 

తతో గావించెను. పూ ర్య్వకావ్యములయందు కానరాని యీ కల్పనచేహకిశ్చం దుకు 

సమస్త రాజ్యమును దానము చేయటతో గౌరన తన కావ్యమునకు ళాశ్వత్వము 

నొపొదించెను, 

2. పూరిశ్చం[దుడు సమ స్తరాజ్యమును దొనముచేసి భార్యాసుతసమేకు డై 
కాశి కేగునపుడరణ్యమున జరిగిన సంఘటనలు: - 

పురాణములయందు హరిశ్చం[ దుడు కాశి కేగినట్టు మ్మాతమె చెప్పబడి 

యుండ గౌరన తన హరిశ్చందుడు కాననములలో విశ్వామ్మిత (పేరిత మైన 

యెన్నియో కష్టములు పడెనని కూడ వర్ణించెను. ఆవి కళకు కోపాగ్నిచే 

కల్పింపబడిన మాయలు. తన మాయలచే నాతని నెట్టులెన నొప్పించి నౌంకింప 
వలెనని _విశ్యామి [తుస్ తాప్మతయము, అతని పట్టుదల పెరిగిన కొలదియు 

మాయులును, కష్టములును పెరుగ జొచ్చెను. సానబెట్టిన వజము వలె హరిశ్చ్ళం 

దుని కీర్తి మరింత |పకాశి(చెను. గౌరన కల్పనలు కరుణమును పోషించు 
నవియె యొప్పినవి* ఇందు మొదటి కల్పన నక్షతకుని వాత, 

1. నత తకుడు:. రాజ్యదానము. చేసిన హరిశ్చందుడంతకు ముందే 

యాగదక్షిణక్తై జరిగిన వాగ్దాన |పకారము ధనమిమ్మని వేధించెను. హరిశ్చం 
(డుడు నెల గడువుకోరినాడు, దానికి సమ్మతించిన విశ్వామ్మితుడు తన శిష్య 
గణములో తనకంటె మూర్భుడును కుటిలుడునై న నక్ష్మతకుని ధనము తెమ్మని 
తోడుపంపెను, నక్షతకుని పిలిచి యేదో విధమున హరిశ్చందుని బాధింపుమని 

తెలిపెను. ఈతడడుగదుగునను హరిశ్చం్యదునెన్నియో విధముల బాధించుటయే 
గాక పరి పరి విధముల సిందించెను, దీనివలన అరణ్యమున హరిశ్చం( దుడు 

మరింత బాధపడిను. చివరకు రాజు భార్యాప్ముతుల నమ్మిన ధనమును నక్షత 
కుడు తన దారి బ తైమున కని (హించి రాజును కాటికాపరి కమ్మెను. ఈ 
విదముగా విశ్వామ్మ తుని కలునలో నక్ష, తకునిస్నషి హరిశాం, దుడు కాననమున | న oj U లిప్ wl 
నీడుములు పడుటకు కారణభూ తమయ్యెను. 

ల విశ్వామ్మి తుడు దాదియందు కంటక ములుకల్పించుట;_ సమన రాజ్య 

మును దొనముగా సహించిన విశ్వామ్మితుడు మం|తివరులకు రాజ్యభారమును 
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వదలి యదృవ్యడై రాజును వెన్నంటి పోవుచు నిడుములు పాలు జేసెను, మార్గ 

మధ్యమున ననేక ములగు శిలలును కంటక ములును పుట్టలును మొదలగువానిని 

విశ్యామితుడు కల్పించెను. సూర్యునకు వేడిమి గరపెను, వాయువును స్తంభింప 

చేసెను. ఆకటి వేళా రాజు భుజించు పదార్థములను దేదు గావించెను. దప్పిక 

పాలయ్యెను. 

అంతఃపుర కాంతయు సుకుమారియనైై న చంద్రమతి తట తట లాడెను. 
ప్యుతుని తన మూపుపై. నిదుకొని నడువళేక నడువలేక హరిశ్చం్యదుదు కానన 

ములు దాటిపోవృచుండెను. . 

2. దంత ఘాతకుడను రాక్షస సృష్టిః= 
నక్షతకుని దాహము తీర్చుటక్తై హరిశ్చం్యడుడు సిటిని వెదకుటక్షు 

బయలుదేరెను. అంతవరకు అదృశ్యరూపమున వెన్నంటి వచ్చుచున్న విశ్వా 

మ్మితుడు దంతఘాతకుడను రాక్షసుని బుట్టించి రాజును మాపటివరకు యాతడు 

నిలిపి యేదో విధముగా జేతాళవట వృక్షము కింద నారా(తి యాతదు ని| దించు 

నట్టు చేయవలెనని బోధించెను. కళికునిఉపదేశానుసారము వాడు హరిశ్చం దుదు 

వచ్చు మార్గమున పద్మాసనుండై జపమాల |తిప్పుచు నుండేను. వానిని జూచిన 

రాజు సాష్టాంగ _పణామమాచరించిః - ' 

అలల అఆ అం, అత 02౪-03 9994౦౭ లీ ముని చంద వేడి 

వెదజల్లుచున్న యూ వేసవి యెండ( 

బరితాప మొందు నా పై (గృపామృతము 

గురియ సీ చూపు నిగుడ్సవె “యనెను” గౌ, హు ద్యి 1680.82 

ఆతౌకిక విషయముల యందు నిమగ్నులై న మునుల దృష్టులు బాహ్య 

విషయములయందు దగుల్కానవు కాన కపట మునియు రాజు పలుకరించిన్ల 

కొంత తడవునకు మాత్రమే తలయె తి జూచెను. రాజునకు నమ్మిక కలిగించు 

టకై యాతనిని జీవిత సంఘటనములను ముని పేర్కొ_నెను. వాని మహిమకు 
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రాజు మదింతగ నాశ్చర్యపోయిను. అంతతడవు నచ్చటనే నిల్చుండిన కాజు 

నక్షతకుని దాహము తీర్చుటకై ముని కమండలములోని నీకెమ్మని కోరెను, 
దోనికి మాయాముని యిట్టు [పత్యుత్తర మిచ్చుచున్నాడు 

"”ఏకాకిై తగు లేమిటివలన 

లక, కారడవుల లీల నిట్టున్న 

నేనేల నీవేల నెలతుక యేల 

పోని తపోవిఘ్నమున కిది (త్రోవ 

యనీ వేదాంతమును పలుక నారంభించెను, విశ్వామి తుని యా దేశనుసోరమ్య 

నా కపట ముని హారిశ్చందునకు నచ్చట సమీపముననే యొక కమలాకరము 

కలదనియు తత్రటమున నివాసయోగ్యమైన మహావటవృక్షము కలదనియు తెలి 
పెను. వాని యాడేశానుసోరము రాజచ్చటకు చేరెను. ఈ విధముగా బేతాళ 

వృక్షము [కింద నారా|తీ హరిశ్చందుడు విశమించుటకై గౌరన ఈ కపటి 

మునిని కల్పించెను. ఈతడు నేటి కపట సన్యాసులనుదోలి సహజముగా నొప్పి 
యుండెను. |బాహ్మణ మునిభక్తుడై న హరిశ్చందుని మాయ చేయుటకై. కపట y 

మనే 

మానాలు. 

ముని కల్పన ఎంతయో సహజముగా నున, ది, 
అగ! 

లి, మాయావకిష్ష మునీశ్వరుని కల్పన య హరిశ్చం|దుని నెపనను కొలంచి 

కౌంకింపవలెనని యెంచి విశ్వామ్మిత |పేరితుడై న మాయారాక్షనుడు వశిష్టముని 
మాపములో వచ్చి విశ్వామి తుని కపట సృష్టినీ భస్మము చేసి తిరిగి రాజ్య | టి 

(పాప్తి కలుగ జసెదనని తెలిపేను. దానికి రాజు అంగీకరింపరేదు. అంత 

నాతడు తనవెంట నా శమమునకు వచ్చి సుభింపుమని కోరెను. దీరుడైన రాజు 
మనసు మార్చుకోలేదు. పతిమనసు కని పెట్టి నుసలుకొను చం్యదమతి వాడు 
మాయా వశిమడని గహించి వధింపుమని భర కాదేశంచెను. కపటముని 
ఆద్భశ్యుడయ్యెను హరిశ్ళం|దుని మనము (భమింపజెయటకై నిచ్చట సీకల్ప 

నము గావింపబడినది, 

శీలి. ఈ కల్ననలు కొన్ని [పతులయందులేవనీ వావిళ్ళ వారి [పచురణమందును 
ఏకాడమీ [పచురణము నందును తెలుపబడినది. పుటలు 1780 నుండి 
1885 వరకు 
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శ్చిక పన్నగాది ఫీకరమృగ కల్పనః- ఆ కపటముని యదృశ్యుడై 

ఉన మాయ సెంపుచే వృశ్చిక పన్నగములను కుప్పలు తీప్పలుగౌ పుట్టించి 

చం| దమతి ౫ హారిశ శ్చం|దులను వేదించెను. ధీరుడై న రాజు వారిని సంహరించుచు 

ముండకు పోయి కమలాకరమును చేరి సంధ్యాది విధులు నెర వేళ్ళుకొ నెను. 

4, ఇతాళ వృకము;- అంతట రాజ నక్ష తక సహితముగ కొఅపె 

చయ్యము వలె కాన్సించు నానటవృక్షమును చేరెను. వారిని జెదిరించుటకై 

యెన్ని యో దయ్యములును పిశాచములును కొమ్మలనంటి దిగవచ్చెను. రాజు 

తన మెలగు కత్తి తీసి వాని ముక్కులును చఇవృులును గోసి వానిని వధింప 

నుద్యోగించెను. వరకు చేతాళరాజు దిగిరాగా హరిశ్చందు దుకు వానిని కూడ 

యమపురి కంపెను. ఈ విధ ముగా నీకల్పనలు : హరిళ్చం|దుని వంంచుటకే 

కల్పింపబడినను నవి వాని ధైర్య సా హసములను |పక దించ చున్నవి. కశి 

కుడు కూడ వాని పరాక మమునకు అచ్చెరువెంది యిట్లు వితర్మి చెను: = 

“మనుజ నాధుని ధై ర్యమహిమకు గాధి 

తనయుండు వెజుగంది తనలో నంది 

మలగక నాపన్ను మాయలన్నియును 

(పబ్రదంబున నిట్టి భంగంబు నొండె 

జెల్టు గాకింక వశిషుసి పూని” థ్ 

నిళా షమి శుడీగతి పరి పరి విధముల బాధపడినట్లు గౌరన వర్ణించ చైను. ఏకొ 

మ్మితునకు తా చేసిన _పతిజ్ఞ నెర వేర్చుకొనుట బహు కషమయెును* చివగ 

కాతడు హరెశ్చుందాందులను tx o “జే గ్ర i ర్ ఠా cal nn UK ల అ) లి త్రి Cts 
లం tu జగ్ 

ర్* మహాగ్ని కల్పన:- ఆ మహాగ్ని వీకరముగ జేలదేగి వనమంతటను 

దహించుచు వారిని సమీపింప జొచ్చెను. మహా సాధ్వి యైన చం మతి తన 

భర యనుమతితో నందు ప్రవేశించెను. అది చల్చారి వారికి చార నిచ్చెను. 

ఈ సంఘటన మానవాను సవాతీతమైనది. ఇది యింతవరకు విశ్వామ్; తునిచే 
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కల్పింపజడిన భోతిక సంబంధమైన సంఘటన గాక అతీర్యదియమైన కీ$ ని 

[పదర్శించునదిగా నున్నది, రామాయణమునందలి నీత ఆగ్నిహో[తమున 

జోచ్చి చెక్కు చెదరక నీలిచిన సంఘటన దృష్టీకి వచ్చుచున్నది. పరమేశ్యర్ర 

చర "నము న కొందిన యా పవి|త దంపతుల బాహ్య శ శరీరములకు పవ్మి తత నా 

దించుటకె యిటి సంఘటన కలించుట మిక్కిలి సమంజసముగా నును ది, 
పలా ట్ మ 0 

6. సర్షతకుడు చం దమతీ మనస్సును మార్చుటకు _(పయత్ని చుట; 

అగ్ని బారినుండి తప్పి |పకాశించిన యా దేవేరిని ఎట్జైనను నక్ష తకుడు 

భారా భర ల లకు భేదములు కల్పింపవలె ననియు 

చ్చి వోరు ధనమీయనందున తప్పక యదలించు 

నసీయు దానికి రాజు భయపడి ర్యా సుతులను తప్పక యమ్మి బుణము 

తీరు+నసియు కెలిపెను, కాని మహా ప పి సీత మైన చం్టదమతి:- 
ద న 

అవి గదుల 

అని తన దృఢ సిశ్చయము తెలిపి తన భర్త సత్య వతనియలితో తీర్రిగ్ 
సప్త ద్వేపములను నేలగలకని నిశ యముగా పలికేను, అంతట నిది తథ్యమని 
యశంరవాణి వినువివనుండి ధాషంచెను. ఆది వినిన నక్ష తకుడు మనంబున 

న్ ఈ విధముగ పూర్వ కావ్యంబులందు కానరాని 
సంఘటనములను గౌరన కడు మెలకువతో కల్పించెను ఇవి చమత్కార 

త 

లా ౯ . 

గ్ చం దమతిని షా గోనీపోవు కొల కౌశికునీ జనులు నిందించుటః- ద్వీతీయ 

ఎటస కల్పింపబడినదిం వూర్య కావ్యములయందు 
చం చమతిని లోహితాస్యుని ధనమిచ్చికొని యింటీకీ 

(తమి చెప ప్పబడినది. కాని గౌరన కావ్యమునందు చం్యదమతి 

జనుల మనోభావములను వెల్రడించు తీరున ననేకసంఘట 
ఎవవివిడినవి, కాశీనగర స్సు వాసినుల్సు సుకుమారిర్హైన చంద్రమతిని 
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బాలుని జూచి వారి క ష్టములకు వగచి కాలకౌశికుని పరి పరి విచముల నిందిం 

చిరి బాలకులు కాలకౌశళికుని జందెంబు తెంచివై చి వాని పుస్తకము గొడుగు 

మొదలగునవి లాగికొని వానిని చావమోది పరి పరి విధముల బాధించినల్లు 

గౌరన కల్పించి చెప్పెను, తిదుపరి భూరుడ్డి న యుక వటుని కాలకౌశికుడు 

తన భార్యయిద్దకు రాయబారిగా పంపిన సంఘటనను కాలకశికుని గృహమున 

దాసిగా పడిన బాధలను గౌరనార్యుడు అద్భుతముగా చి తీంచెను. కాలకెశికుడు 

బాలురచే అవమానము పొందిన పిమ్మట నొక భూరుడి న శిష్యుని పిలుచును* 

అతని చేషాడులు “ధూర్త శబ్దము వలననే _పకటిత మగుచున్నవి. కాలకొశికుడు 

వానిని పిల్చి తాను చం దమతిని గొని తెచ్చుకొనిన విషయ మెణిగించిః. 

“నా వధూమలణికి సంతసము పుట్టించి 

వేవేగ నాలోని వెజిపెల్ల మార్చు * 

మని కోరుకొని తన గయా భార్య మొద్దకు పంపినాడు, కాలకెశికునకు తన 

భార్య కోపము బాగుగ తెలియును. అదివర కెన్నియాోమారులామె చేత చావు 

దెబ్బలు తినియున్నాడు. అందులకే ముందుగా రాయబార మంపదలచినాడు. 

ఆ ధూర్త వటుని పంపుటలోనే విశషమున్నది. సామాన్యముగా రాయజార 

మంపుట ఉపశాంతి కొరకు. ఆందులకె సాధువుని (పజ్ఞాశాలిని పంపవలయుగు, 

కాని ఇచ్చట ఛూర్తుని పంపినాడు. అనగా గొడవ మరి హెచ్చవలయుననియే 

కదా! 

అంతట నాదూర్శ శిష్యుడు కలహ[పియుడు గాన చేజిక్కిన అవకాశము 

విసియోగించుకొనదలప మనమున వేరొక్క విధమున యోజించి వారిరువురకు 

విరోధము పుట్టించి వారు మొగంబుల పగులగ మొత్తులాడుచుండ చూడవలయి 

నని తలచనాడు. ఆండులకే గురువు చెప్పిన విషయములు తారుమారుచేసి 

“రూ పింప వికతంపు రూపు నీరూపు 

నాపత్ని కటుగాన నాకిట మీద 

కమనీయ రూపురేఖలు గల కారితే 

నమర నొక్క-తే వివాహము గావలయు” 

(శ గౌరన. జా. వా. ద్య. భా. 8.29 వావిళ్ళ, ద్వి. 1022. 
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నని గురువు కూడ బెట్టిన ధనమంతయు వెచ్చించి యొక చక్కని రాచకూతును 

గొనీ చెచ్చుచున్నాడని తెలిపినాడు. అంతటితో నాప్మాత [పయోజనము నెర 

చేరినది. వాడనుకొనిన దానికి పదిరెట్టుగా పరిణమించినది. ఇకనామె స్థితిని 
మనమూహింపగలము* ఎంతటి సుగుణవతియెనను భర్త ఆటు చెసిన హర్షింప 

గలదా? ఇక కోపనయగు ప్రీసంగతి చేరున చెప్పనక్కరలేదు. ఆమె ముఖము 
జేవురింప పండు పట పటకొరుకుచు చేతడ ఏడ్డువటి ఎదుర్కొనినది. ఇచ్చట 

ఏీరిరువురి కలహము వర్గనాతీతము. లోకములో మూర్రధంపత తుల కిద చక,ని 

నిదర్శనము. పతితో సమానముగా నెడిరించుచు అతనిని కొటుచున్న కలహ 

కరఠిస్ జూచి చం దమతీ వారింపదోయినది- కలహకంకి ఆమెను కూడ నిందించి 

కౌట్టటోయెను. ఇట్టి కల్పనములు లోకోత్త రములు. అడ్డ కల్పనా గౌరవము 

గౌరనకే దక్కినది. ఇక చం[ దమతినీ ఆ యిల్లాలు ఆదరించునని. యెవ్యరన్న 

కొందురు? ఆ తర్ణబినల గతి డై వమునకే యెబజుక! 

అల 7౪2.0. గో పేరు తెలియ 

వీన్న మృత్యువుకైన వెరవేక్ వచ్చు **, 

నని మొదటినే తెలియజెప్పినది. నోనాబాధ౨ు పెట దె, 

పూర్వకాలములో అచ్చటచ్చోట ఆ త్రల చేతి [కంది కోడం ద పడున్న చెడివారు. 
చివరకు కలహకంకి చం; దమతి కుమారుని కూడ జాదింపడాొచి౫:ది. చివర 
కనాడు* చేతులు బుగ్గలు నె! రగ కందువారనులిమి ఆరిజ్యమున కంపనది, 
మనది లేక చర్మ! దమతీ గుండేలు పగులునట్టు కృమిలివో చను. ఆ విషయ 
గిన విశా్యా మి తుడు తడ్షకునిపిలిచి లోహితుని కాటు చేయుమని అట్టి కపేందెను, 

| తక్షక సంఘటనముతో “ ఉత్తర హరిళ్ళందో ఎ పాఖ్యానమును * నందలి 
శలకూబరశాప వృతాంతము:- క సంబంధము కల్పింపబడి-డ, ఆంతట కౌళకుడు 
తక్షక కార్యమునకు అనుకూల్యము క ల్పించుటక్రే |బికితో తన శిష్యులను బిలిచి 

“ముని కుమారులకు లార ముదమున మీరు 
చని లోహితాస్సుస్ సంగడి గూడి 
వనములో జరియించు వాని (బెరేంి 
కోని పోయి తకు మోద న విషాగ్ని 
దిడ వో చి రండని *్ 

ఉద్య “హు పాం ద్వి. ధా, పుట 948 ద్వకథ. 1100 
ట 890 ద్వి 1777-1781. హై thn 

te | 

Cr 
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ఆజ్ఞాపించెను, . 

వారు వెందనే తమ క ర్రవ్యము నెర వర్చిరి. కొలకెశికుని కపట వృ కే 

యు కమగు అనెక కపట కృత్యములు కల్పింపబడినవి, ఇచ్చట కూడ కపట 

స్నేహితులగుట చెతనే వారు లోహితుని ఆ పుట్టవరకు తీసికొని పోయిరి. కానిచో 

అట్టి అవకాశము లేకపోవుటచే కవి యీ సంఘటన కల్పించెను. కౌశికుని కోరిక 
నెరవేరినది. తక్షకుని కాటుచే బాలుడు నేలకూలెను ఆ విషయమునక ఆ 

వృక్షము భస్మీ పటల మయ్యెను, ఆ బాలుడు చనిపోయినట్లుగా కాక జాగ త్రగా 

నెలకూలినట్టు మామే కవి వర్ణించెను, అది చూచి తోటి కపట బాలురు 
ఆశ్చర్యపడి చం దమతి కాసంగతి నెరింగించిరి. కడుపుకోతచే నామె పడిన బాధ 
శిచ్చట పతాక స్టా నమ; నందుకొనినవి, ఈ మాట వినినంతనే ఆమె మొదట 

హో పుకతా! యనుచు గుండె పగుల మూర్చపోయెను. కొంచెను సేపటికి తెలివి 

“నేలలు పడుకుచు నిగిడిన వగల 

వాలుగన్నల నీర వరదలై పాబ్ర 

నకటా యో! లోహితాస్య నాకింక 

దిక్కె వ్యరిట మేద(డరువేది ? (బతుకు 

కే దుఃఖ వారి నేనే తప్ప గడవ 

సేంయచు న్ విధి కేమని వగతు 

బతి బాసియును నిన్ను బట్టి. 

నాపట్టి మతిని నే దిగులును మజచి వర్తింప 

నేక్కడ నుండి నేంిటు వెంటనంటి 

ఆక్క-లి దై వంబు [దెక్కౌనె నిన్ను * 

అనుచు వలవల యేడ్చినది. ఈ సంఘటనము రసపోషణక్తై కల్పింపబడిచది. 
అంతట ఆమె దుఃఖమును చూచి వి|పవనిత కోపించి: - 

ఓసి! యమాంగల్య మొదవ నేడ్చెడ్భెదవె 1 

యో సంధ్య పొద్దు మా యింటి ముందటను 

పేల - ఇవి త విద వ ల చి (ఈ ఠె 5 3౧ఇ0 తరిరితి పళ ఎ చి వ జుఠకి పీక 0 జ పి ఎం006 కిల్ 560 ఇవ రి పిడి 6; ఆల ది తకు ల్ల 

£6 గౌరన హ. పా ద్వి. భా, పుట 896 ద్వి. 1947-54. 
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అని యేదో ఒక వంకతో నింటి ముందంజ నేడ్చుచుంటిననియు పనిమాన్సి 

ఇడలిపో చూచుచుంటివనియు నిందించెను. పాపము చేయునదిలెక చం[దమతి:_ 

“విస మొక్కి. చచ్చెనో విపినంబు లోన 

కాసగంగ గొజ పాణములనున్న వా(డో 

చొప్పడ నాపు తుంజూచిరా నాకసి 

నిప్పుడే పరపు వాడీల్లక మున్నె 

మసలకి తెప్పించి మందుదో యించి 

పసనుగా నొనరింపు పొణదానంబు” 47 

అనుచు బతిమాలినది. కాని ఆమె హృదయము కరుగలేదు ఇంటిపనులు చక్క 

జెట్టి యజమానురాలిని నిద పుచ్చి కడుపులో హాలాహాలము వంటి దుఃఖమును 

దాచుకొని చీకటిలో దనయుని వెదకుటకై చం, దవతి బయలువేరినదీ. వచ్చిన 

బాలురు చెప్పిన జాడలు పట్టుకొని వెదుకుచు బోయినది చలనము లేక కడు 

ని దావస్థలో పడినట్టున్న ఆ బాలుని చూచినది. శ్మశాసనమునకు మోసికొని 

ఫోయినడి. అచ్చట హరిశ్చందుని దుస్థితి వర్ణనాతీతము. అతని స్థితి నక్షత 

“ని సంభాషణములు అన్నియు గొరన కల్పన లనియే చెప్పవలయు చంద 

గళమునగల సూత్సమునుబట్టి చం|దమతి తన భ రను గు ర్రించినది. ఈ 

ఏటనమే “ఉ త్రర హరిశ్చందోపాఖ్యానము” నందు విశదమైనది. ఆమె తన 

ర్య అతడు తన కుమారుడు ఇది తెలిసియు హరిశ్చందుడు బా౬నీ దహనము 

కై మాడ తెమ్మని యామె అడుగ నామె తన యజమాని ఇంటికి బయలు 
దేరినది, అప్పుడు విశ్వామ్మితుడు చోరునాకని పుట్టించి చత్మదమతి నెట్టులెనను 

చంపించు నుపాయము గరిపి పొమ్మెనెను. అప్పుడు రాజకుమారు నెత్తుకొని 

వచ్చినదని ఆమెను పట్టించి చంపుటకై అమెను హరిశ్ళం[దునకు నప్పుగించు 

టయు మొదలగు సంఘటనములు కవిచే కల్పింపబడినవి. హరిశ్చుందు డెందుల 

కైన సిద్ధపడి కత్తి యెతెను, ఇంతలో కౌశికుడు పరుగున వచ్చినాడు. ఇచ్చట 

హరిశ్చం|దుని సత్యసంధత తారాపనము నంటుకొన్నది. ఇట్టి కృత్యము చేయ 
వలదనుచు నతనీని విశ్వామ్మ తుడు వారితిచెను; _ 

47 గౌరన. హ, పా ద్వి. భా. పుట. 402 ద్విపద 1948.18, 
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“నామాటగై కొని నాకామరితేల 

నామాల మగువల నర్ణి వరింపు 

సీ సుతు | పాణంబు సి రాజ్య సుఖము 

నీసతితో బొందు నీతోటి ఏ పెంపు 

బడయ మీ వింకం ౪౭౪. గక 

అనుచు. వారింపదొయును. ఇదియే విశ్వామ్మితుడు తుది [పయత్నము జని 
ఓడిపోవుట, అతడప్పు పెప్టుండనో గౌరన చక్కగా చిత్రించెను. 

"నావుడు వెజగంది నరలోక నామ 

పావన సత్యసంపద కాత్మ నలకి 

బొంకించు నాసలందోవీడి మౌసి 

పొకంబు చెడి తలపోయుచు నుండె 

ఆప్పుడు హరిశ్చందుడ తన క ర్రవ్యము విస్మరింపక కత్తి నెత్తి [వేయ అవి 

పూలహారమై ఆమె మెడలో నిలిచెనట. మరల తన ఆసిధార నాతడు పరీక్షించు 

చుండ శ్రీ విశ్వనాధుడు [పత్యతషమయ్యాను, హరిశ్చండుని జన్మ తరించినది. 

కాలకెశికుని మాయలు పట టాపంచలయ్యెను. లోహితుడు లేచి కూరు ందెను? 

కశికుడు హరిశ్చం్యదునకు తిరిగి రాజ్య పదానము చేసెను, భగవం ని 'ఆజ్జాను 

సారముగ హరిశ శం దుడు తిరిగి రాజ్యము నేలుటెకు ఆయోధ్యకు వ నెను. 

ఈ విధముగ గౌరన అత్యద్భుతముగా త్న కల్పనా చమక్కు తతో కఫేను 

పెంచను. ఆతని కల్పనలు సంభాషణములందును పాత పోషణమనందున 

రసపోషణమునందును సంఘటనములయందును వేయేల [ప విషయమునంచును 

కానవచ్చుచున్నవి. ఇవ్ సహజములై సరవంతముల్తె కూడ నొ ప్పెను* 

గౌరన హరిశ్చంద్రో పాఖ్యానము పర్గనా _వెభవము, 

ఈతని ద్విపద హారిశ్సం దో పాథ్యానము వసురసములతో పాటు వర్ణనా 

[పాధాన్యమును గూడ సంపాొదింది స్వతం్మత కావ్యత్య ఘనతను స 

కొన్నది. వర్ణనతోపాటు కధాగమనమును కుంటుపడక సాగెను, ఈ వర్షణలు 

సహజ సుందురమువై లలిత పదభూయిష్టముల్తె అలంకారయు కము. 

48 గొ, పా 2560. 64, జై 2585_25౪. 
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యున్నవి. శె వకవి సం పదాయానుసారముగ సీతని కవిత దేశీయతను చాటు 

చున్నది. పురాణమునందలి కథను చేపట్టి దానిని కావ్యముగ తీర్చిదిద్దిన మొదటి 

కవి గౌరనయే యని చెప్పవచ్చును. నన్నయాది కవులు యా శమ వర్ణనలను 

చేపట్టి మనుచరి తాది [పబంధములకు నంచిందిన మటికవి గౌరన. [ప్రబంధము 

నందలి యష్టాదళ వర్గనలవలె కల్నితములై బలవంతముగ _పవేళ్ల పెట్టబడక 

యాతని వర్ణనలు సందర్భ ప్మాతోచితములుగా నుండ.టయొుక విశేషము 

మాయాలేడి వర్ణనయు మాతంగ కన్యల వర్ణనయు అయోధ్యానగర  వర్తనయ 

కాలకశికుని వర్ణనయు అత్యద్భుతములై యాతని ద్విపత కఎతా ఘనతను 

చాటుచున్నవి, 

గౌరవకాలమునాటికి సంస్కృత పురాణములను తెలగులోని కనువదిం 

చుటయే గాక సంస్కృత కావ్యములను తెలుగున వ్రాయుటకు కూడా [పారం 

భించిరి. అట్టు వెలసిన పురాణములలో మారన మార్కండేయ పురాణము 

పేర్కానదగినడి. ఇందలి హరిశ్చం దోవాఖ్యానము గౌరవమేము చూర 

గొనినది. అందులకే అందలి ఇతివృత్త ము చేపట్టి యతడు దానిని కాద్యముగా 

తీర్చి దిద్దినాడు. పిమ్మట పురాణ కధను చేపట్టి ప్రబంధములుగా తీర్చిదిద్ధిన 

మనుచరిత పారిజాతాపహరణములవంటి _పబంధముల కిది నాందియిది, 

సంస్కృత మార్క *డెయ పురాణమునందేగాక దెఏ భాగవత స్కాంద 
పురాణములయందు హరిశ్చందో9 పాఖ్యానము కొలది మార్పులతో కన్సించు 
చున్నది. గౌరవ తెలుగులోని మార్కండేయ పురాణము నందలి కధను 
చేపట్టినను స్కాందము నందలి కథను దృష్టియం దుంచుకొని హరిశ్చందోంి 
పాభ్యాన కావ్యమును తీర్చి దిద్దినాడు. కొని మార్మండెయ పురాణము నండలి 
సత్యసంధుడగు హరిళశ్చం్యదుని కధయే అన్నిటికిని మూలమనక తప్పదు* 

49. మార్కండేయు పురాణాంతర్గతమైన హరిశ్ళందొవాఖ్యానము గౌరన 
కావ్యమున నొక సంపూర్ణ స్వరూపమును సంతరించు కొనినది. తరువాత 
వచ్చిన కథలలో దానినిమించి - యొనరించిన కల్పనలతి స్వల్పము. 
అట్లని మార్క_ండెయమునందలి కథ యసంపూర్ణమని కాదు. దాని 
యందుపాఖ్యాన సంబంధ కొపాఖ్యానము మైన స్వయంసమో త కలదు, 
కాని గౌరనకథయందున్న పాబంధీక సర్యాంగపుష్టి లేదు. డా. జి.వి, 
సు|బహ్మణ్యము, సిద్ధాంత వా్యసము [పథమాం[ధ మహాపురాణము, 
వాణీ [పచురణము, పుట ₹69, 
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సంచుడగు సతః హరిశ్చందుని కథను చేపట్టి గౌరవ 

పా 

అ 

కావ్యము తీక్పిచిద్దుటలో తన _పజ్జా టవమును వెల్చడించి నాడు, ఈతని 
డా 

యామృగ మాతగకన్యల సృష్టుళగాక తత్త ద్వర్హనలును అత్యద్భుతము లై నవి, 
రు 

ఆంతియే గాక కవి [పతి విషయమును నాటక రంగముపె పందర్శించు నట్టుగా 

5 
మనకన్నులకు సావాత్కరింప వేసినాడు. ఆంతియేగాక యితడు తన కాలము 

టి సాంమికాచారముల నెన్నిటిలో ఈ కావ్యమునందు వర్ణించుట. విశేషము. 

శికుని సంభాషణ యందు వడీలకిచ్చి ధనార్హన చేయు విధమును 

q 

£3 0 ల్లో ర GC (౫ టు 

కాడికాపడితనము నుండి రాజు సమస్త వ్యవహారముల వఅకును చక్కగా వర్జించి 

నాడు. అంతియగాక గయాశి భార్ 6 వేయు అగడములను మరియు చమత్మ 

రించినాడని చెప్పవచ్చును శ్రీ ఆర్నుదగారు గౌరవ వర్గనలనుగూర్చి ఎంతో 

గౌరవ దై(త చన వర్ణనముతో కథా |పారంభము చేసినాడు. ఇతని 

వర్తనములు సహజముల్తె _వస్తువర్ణనమును, హాత్రపోషణమును, రసపోషణ 

మును గూడ గావిచుటయెక విశేషము (పతి విషయమును వర్ణనము 

తోడనే _పవేళ పెట్టుట యాతసి (పత్యేకత. 

“ గృర్రతపోబల సభాంకుళశముల మౌది 

దురిత మళ్తేభ సందోమంబు నడచి 

పాలుచు సన్ముని సింహములకు నసింప 

వలనై న యాదై త వనములో బిబలి' ”' 
న్ 

49 ఏ. నాటకాలు |వాయక పొయినా ఇపుడు సృష్టించిన పాతలే.ఇడవల సైజ్ 

నాటకాలకు పనికి వచ్చాయి. ఇతడు కల్పించిన సని వేళాలనే ఆనంతర 

రచయితలు వాడుకొన్నారు". 

శ0, తన కాలంనాటి సంఘంలో సా|మాశ్యాన్ని ఏలె మహారాజు దగ్గర నుండి 

శశానాన్ని గుత్తకు పనై కటిక వాడిదొకా ఎవరెచరు ఎలా మాట్లాడే 

వారో ఎలా (పవర్శి చేవారు వాళ్ళ కట్టుబాట్టు; హావభావ చేష్టలూ లలా 

ఉండేవో నిశితంగా పదిశీలిండి సూక్ష్మవిషయాలుకూడా గురించి పాత 

లను సూటిగా చిితించిన మహాకవి గౌరన, 

51. గౌరన హరిశ్చం[దోపాఖ్యానము. అవతారిక, ద్వి" 1-8 

ల 
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ఆన దై. ,తవన పాగీధాన్యమును ఎంతో గాంభీర్యముగా మూడు ద్విపదలో 

సేర్కొనినాడు. ఈ భావము లందలి మునుల అత్యుత్తమ పభావమును 

చెప్పకయే చెప్పుచున్నది. అట్టి దైతవనములోనున్న ధర్మరా జువద్దకు 

మార్కండేయుడు వచ్చెను. ఆ మార్కండేయుని వర్ణనము ఎంతో సహజమై 

యొప్పినది. 

“కురుచ కంజడలు బాగుగా నెత్తి చుట్టి 

సుఅవడిగా భూతి మెయి నీండ నలది 

వారు రుదాక్షభూషణములు దాల్చి, 

సారంగచర్మంబు జాబుగా గప్పి 

పరుచిరస్పతి కాక్షస్తూ తాంబు బుణశ్ఞి 

సరిదంబు పూరితోజగల కమండలువు 

గరముల విలసిబ గ ణ్వకుత్చాది 

వర రమువేశ్వరు రిరుపంకల గొలువ 

జనుడెంచు దీపవె వై శ్వానరతేజు 

ననియు మార గాండేయ డను ముని చందు 

ఆ వనమునందు ఎందరో మహానుభావలగు మునులు గలరు. వారు దురిత 

మత్తేభ సందోహంబు నడచి పొలుచు సన్మునులు కాని వారికంపె ఆమోఘా 

మహిమగల మార_ండేయుని చే సత్యహరిశ్చందుని కథ వర్లింపబడ వలసి 

యున్నది. అందుచే మార్కండేయుని వర్ణనము అత్యద్భుతముగ జేసి అతని 

మహిమాతిశయమును వర్షించటయేగాక ఆతనిని [పత్యేకవ ముగ మన కన్నుల 

యెడుట శీవునివలె నిలినాడు, వర్గ నములందు ముఖ్యముగా పేఠ్కానదగినది, 

అయోధ్యాపుర వర్ణనము. అయో ధ్యయొక ఉనికిని, దాని (వాధాన్యమును 

గౌరన ఎంతో శమ్యముగా వర్తించినాడు. ఈ నగర వర్ణనము కడు (పసిద్ధమై 

తదుపరి కవులకు నాదర్శమై నది. ఈ వర్ణన అతిశయోక్తి స్వభావోకా సద్యలం 

కారములతో నిండి మృదు మమరమెనప, 

ల్ఏి గౌరన. హరి, అవతారిక, ద్వి, 18.2, 
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“శివుని కెంజెడలతో జెలగు జాహ్నవికి 
సవతు సేయగ దగు సరయువు పొంత 

ధరణీ దేవికి ముఖ దర్పణం బనగ 

బరుల కసాధ్యమై పరగునయోధ్య 

చెలువొౌందు -.,..4.626 62366544 606 ఉత లక్ స 

ఆని మొదట ఆయోధ్య ఉనికిని దాని పవిత్రతను పేర్కొనినాదు,. పవ్మితతతో 
వాటుగ నారాజధానిని శ్యతువుల కసాధ్యమైనదిగా చెప్పినాడు, రాజధానికి (వాధా 

న్యము రక్షణ సామర్థ్యమునుబట్టియే కదా,అట్టి అయోధ్యా నగరములో _: 

“000063౪86 అందుల చిగురుమావులును 

గఅయ బెంపెసగు చెంగల్వ జావులును 

నోమరి గాలిచే సుడియుఠావులును 

[పేమ గాముకులు చరించు తావులును 

దారుణ పపాళలతా వధానముబు 

బంఖింబుసారస బహువిలాసములు 

జెన్ను మించిన మంచి చెలుకు దోటలును 

మిన్నులతోరాయు మేటి కోటలును 

గమసియ వ జసంగత క వాటములు 

గొమరారు ముత్యాల కొలువు కూటములు 

రాజతింటగు గృహరాణి మేడలును 

భూజనంబులు మెచ్చి పొగడు వాడలును 

చేడుక మది కొదవించు వీధులును 

నీడలు దోచు మాణిక్యవేదులును 

గనకచితిత పతాకా వితానములు 

జనుపొందు మాధ బృందగొనములు 

బహువిధ దేవతా _ పాసాదములును 

“మహనీయ తూర్యసమ్మద నినాదములు 
బరతత్య్య విధుతై న [బాహ్మణోత ములు 

సుమాలు 

రల గౌరన హా, పథమ భాగ కధారంభం. 1-5. ది 
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బురువహుతు టురడీంచదు భూపసత ములు. 

నలకాధిపతికి జోడై న వ LX ల్ల ర 
నలఘు నృక రే నలరు నర్వ కులు 

మందారముల బోలియను మహీజమలు 

నెందు బోదల్బన నేగెడు వేరు 

అవరశ మదగంధులగు వారణములు 

దట్టించి కరినై న ద అుముమల్దులును 

గలుగున నప్పుర మేలు కమనీయ మూరి 

న ఇ విధముగా నీ ఆయోధ్యా వర్ణనము తరవాత కవులకు నాదర్శ!పాయమై 

అత౭౦త |; పాధాన్యమును వహించినది కీయేగాక *ంక్షరముఅగు వూ §ం గ ధా రల ంచినది. ఆఅంకోయిగో ఆం pa / 

ను అతో అంతమగునటుగా నలుఒడీ రెరడు దింపదలలో చక్కని తెలుగు 
య త! 

పడములతో నీ వరనము ఆయోధ్యానగర మునందలి నమస వసుశాలమును కళకు 
దద అజా నా! 

అకు గట్టించిచున్నది. 
(on 

తదుపరి పేర్కొనదగినది ఇం్యదునీ కోలువుకూట వర్తనము. ఈ వర్ణ 
వ్ 

సము దేవి భాగవత “స్మాంద పురాణము ల యందును కలదు. దానిని గౌరన 

[గహించి మెరుగులు దిచ్దెనని చెప్మువ వచ్చును. ఈ వం ఇం, యని ఎ భవాతీళ 

యమునకు తోడుగా వర్ణింపబడినడి: యః 

పరమ సమ్నదమున కాక ళా సనుడు 

హరిచందనము మేన నలవడ నలది 

సరిలేని రత్న భూషణములు దాల్చి 

సరస మందార పుష్పంబులు దురిమి 

పౌసరి దివ్యూంబరంబులు లీల గట్టి 

యసమాన శృంగారమలవడ జెసి 9, 

కొలువు కూటమునకు బయనమై వెళ్ళినాడు. అతడు హరిచందనము మేన 

పూనికోనినాడు రత్న భూషణములు దాల్సినాగు. దివ్యాంబరముబు ధరించి నాడు 

సరవమందార పుష్పంబులు దురిమికొనినారు. అంతకంటె ఆతని వె భవము 

గ'రన., హరి. ప చెం 14 బి 

వీరి, గెరన (ప, చా, దె 716 
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ఇనుమడింప జేయు వసువులు కానరావు. కొని వానిని వర్ణించుటలో గౌరవ 

| పలిభ సాటిలేనిది హరచందనము మేన అలువడ అలదికానినాడు. అనగా 

శుదీఎంయుకక ఆది నరి పడనట్లు పాసు కాసినాడుల సరళని రత్న భూషణములను 

జాలినాకు+ అనగా వానికి తోడు మరియేవియ లేవని భావము. అంతియే గాక 

సకగమందార పషాంబులు దురిమికొనినాడు. అని వర్గించుటయండు సురస 

మనగా సువాసనా ప పూరితమైన పుష్పములని భావము, పుష్టములకు వాసనే 

కడా _పాధాన్యము ఆంత వై భవోపేతుడైన ఇందుడు (పవేశించు కొలువు 
కూటమును అంతకంచె వెభవముగా గౌరన వర్ణించెను? 

“తళ తళ మను చెడే తకుకులు మించు 

ప్న్నెలు సిడలు దోచు 

నేలాలక ౧బాలు నిర్మలసృటిక 

సాలభంజికలు బచ్చలగ = వాతములున్తు 

:బగడంపువాచూ రు బడ్మరాగములు 

మొగడులు వై డూర్యుముల మందిరములు 

నసులలితశశి కాంత చం్యదళాలలును 

వెలది ముత్యంబులు వెలయు వాకిళ్ళు 

_బివిమలవ జ సోవానమార్గములు 

గలిగి నానాభూపగంధబందురము 

బులు పొందడ యవనికా భోగభాసురము 

గర్వ్పూరచందన కాశ్మీర మశిత 
దర్పసారంబు సిక్క[ పదెశంబు 

వై ది కావలి బర్వు నతులిత! పభల 

దేదీప్య-మానమై తిరముగా మెరయు 

నిరుపమ నిజసభొానిలయంబు నందు 

బరగు చింతామణిభ ద పీఠమున 

దనర నాసీనుడ్డై తగు డగు (పియంబెసగ 
ఇం్యరుడు కొలువుకూటమునందలి చింతామణి భ|దపీళను నదధిష్టించి రాడు. తదా 

సానమండప వై భవము వర్థించుట జరిగినది. ఇం|దుడు సింహాస న మధిష్టించిన 
సప 

టమ మ్మట వర్ణన మార్చినాడు. ఇం|దుడు వసించిన కొలువు వడి రించినాడు 3, అది 
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(కేజ్ఞతో కూడిన వర్ణన, ఇవి కవి మెళుకువల 

ఇం్యదుని;_ 

శ 

దర 

“అనల కృతాంతాదులై న దిక్పుతులు 

గిన్నర గంధర్వ గీర్వాణ యక్ష 

పన్నగ సన్ముని [పవరులు గొలువ 

రవల కంకణముల రవము లెసంగ 

సవర నచ్చరులు వింజామర విడగ 

నారద రణిత వీణా నినాదాను 

కారియై తుంబురుగాన మింపెసగ 

వినుత రంభానృత్య వి భమగతులు 

కను దమ్ములకును వికాసంబు నెరప 

జారిజాతోద్భవ [పసవమంజరుల 

సౌరభంబులు వెదజల్లుచు బాలయు 

బాలానిలంబుచే బలుమాణు గదలు 

నీలాల కంబులు నెరీని నంటింప 

జతుర విద్యాధర సన్నుతు అతెనగ 

నతు లితంబులై న మహివై భవమున 

నొనరంగ గొలువున నుండి...” (పు భా, ది. 98 _ 111 
అనుచు గౌరన సభావర్గనము గావించినాడు. ఇందు అసల కృతాంతాదు 

లైన దిక్పతులును కిన్నర గంధర్వ గీర్వాణాదులును పన్నగ నమ్ముని [పవరు 

లును ఇందుని గొలుచుచుండిరి. అచ్చరులు వీవనలు వీచుచుండిరి. నారద 
తుంబురులు వీణాగాన మొనరించుచుండిరి, * పారిజాత సుమపరిశవ్వులు వెదజల్లు 
చున్నవి. అట్టియెడు మహావై భవముగా ఇందుడు కొలువున నుండెనని వరించి 

చ వర్ణన ఇం|దుని మహాభోగము అభివర్గింపబడినది, అట్టీయెడఇందుడు 
[పసంగో కిగా (తీలోకసంచారులై న మునులను జూచి; 

మూడు లోకంబులు మునుమిడి మీరు 

చూడని యట్టి రాజులు మరిలేరు 

వారక మును చన్న వారిలో నున్న 
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వారిలో బు ర్రుడివారి లోపలను 

బలికి శౌంకని మహీపాలులండు గలడె 

తలపోసిచెపు స డిందరు న ద్రివాని” -దిష పద్య. 112-118. 

అని అడిగెనాడు అప్పుడు మునులందురు ఒకరిముఖము లొకరు చూసు 

కాసిరి అబ్టియెడ వారిస్టితిని గౌరన అత్యద్భుతముగా వర్ణించెను. అది 

మూతని నాటకీయతను చాటుచున్నది. 

“వినియును విననట్టు విస్మయం బంది 

చ్యవను డూరక యుండి శార్థరవుందు 

ననా తు నేల్మవాసె మరీచి 

మరియె మీరు చూచుచునుండె 

గొతము డ తికి గనుగిడె నతడు 

శాతాత్మకుని బల్కుసన్న గావించె 

నాత డగసు్యని నన గక 

నాతడు జమరగ్ని నదిమెహస్త మున” 

ఇట్టి పన్నివేశము మరి యే కావ్యమునంపును కానరాదు. తెలియని 

విషయమును తేల్చలేని విషయసమస్యయు నేర్పడినప్పుడు మానవుడు చేయ 

లు సహజముగా నించు వర్ణింపబడినవి" గౌరన మూలమున లేని వర్ణ నల 

మధు మాస వర్ణనము :_ తదుపరి పేర్కొనదగిన దీతనీ మఘమాసవర్ష్శన:- 

“వెలగిదియ్మని విల్లువెస నెక్కు. పెట్టి 

మెలగెకంతుడు నుబ్బు మీణి నల్లడల 

జెలంగి కోయిలల్ చెలగె యుమ్మనుచు 

మో సెదుమ్మెదలు గుంపు గట్టి జంతు 

జేసె రాచిలుకలు చెలువగ్గలముగ 

గా9లె జక్క-వలు చెంగల్వ దీర్తె కల 

| వాలెనంచలు( ముద్దు వగ్మ్యగాత్త ననలు 

చోచెబొన్నలు దటిలో నట మున్నె 

వుూచె మోదుగు వృక్షములు విఆ్తవ(గ6 



గాచె జూతంబుల కమ్మనై మఃసి 

సీచె సోమరి గాలి విరహులు బెదర* 

బొలుచు నమ్మధు మాసమున-ద్వి- (ప. ఖా. ద్వె. ౨80540 

దేశీయ చృందమైన ద్విపదయందు కూడ సమస్త విషయములను 

ఆత్యద్భుతముగా వర్ణించిన మేటి కవి గౌరన. ఈతని లే 

మార్గదర్శక ములని చెప్పవచ్చును, 

తదుపరి పేర్కొనదగిన వీతని చేట వర్ణనములు ఇవి అత్యద్భుతము లె 

సంస్కృత పదభూయిష్టమై పౌఢమై యొప్పినవి, ద్విపద చ్చందము.ను తేట. 

తనుగు పదములతోడనే గాక కఠినమైన తెలుగుపదములతో కూడ నడిపింపగం 

డనుటికీ వర్ణనమే ఉదాహరణము:- 

“కోరషిసలు జంబుగొప్పలు విరును 5 

బారెడు చెవుల.ను బరడు పిక్కలును *” 
జేవ విండ్డును నెబ్లి సెరల గన్నులును 

జేవురు బొట్టును జిల్దకోలలును 

మొల నీలికాసెలు మోటకత్తులును 

తుల ముళ్లు బదసికిదండక డెంబు 

గలిగి భయంకారాకార కింకరుల 

పొలుపున గర్జించు పాలపర్దు గలసి 

కాదమసింగము నోలు కుక్క_లందెల్చి 

కుదియించి బంగారు గొలునుల బట్టి- 18 

వారు వేటకు పయనమై వెళ్ళినారు. 

చూటువారైన వేటకాండకు పెద్ద మీసములుండుట సహజమగుటణే 

నిచ్చట కోరమీసము లనుటయు సమంజసముగా నున్నది. అటులనే బరడు శ 

56. వేసలును జంబురు గొప్ప బరుసు బారెను చెవులును 
ర7, వాజడు వేనులు జదుడు పిక్కలును పాఠాంతరము. వావిళ్ళ 195 

గౌరన, హూ, ఉ కోరపీసులు- పెద్దపీజలు. జ, జుగొప్పలు-చింపిరి 

కొప్పలు, పాఠాంతరమును బట్టి, చోజవీళలు-చోజ చేపవంటి సన్నని 

నిడుద పీసలుని అర్థము. 
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పిక్కలు టొబ్బరవలె గణకలై న పిక్కలనుటయేన విషయము కానందున కొని జూ 0 

[గంధమల యందు మార్చబడినది. * తదుపరి హరిశ్ళ్చందుని వేటవర్షన 

అద్భుతమై సాగినది. ధీగోదాత్తుడగు నారాజున కీవర్ణనము తగియున్నది. 

“మురువున శింజని | మోయించి విభుడు 
పిడుగుల కంటెను బెడిదంబు లైన 

వెడద వాతలు గల్లు వివిధ బాణముల 

'మెజగుల గన్నుల మిణుమ్ట్లు గానగ 

గదిగది గజవ నొక్క_ట వెయుటయును 

బగులు బరుుముల్ పడుశరభములు 

దెగు సింహములు జజ దిరుగు నేనుగులు 

దూలు గండకముల దునియు బెబ్బులులు( 

గూలు నెల్లులు దన్నుకాను మహిపములు( 

బారలు దుప్పులు ధూళి బు్రుంగు నిరులును 

దెరలు సూకరములు( రెప్ప సివంగు 

రాజగు నిరకలును బీజ నారలు మస్చిళ్ళు 

మరుగు గవయములు మడియు నదులును 

నడగు జంబుకములు వె యిట్ట పొట్టి 

దాడడ మెడ బకికాలు దోరంపు(జెవులు 

గొరిసె వాలము మోరకొమ్ము లెమ్ములును 

బఏకించి చూడ నేర్పరపంగ రాక 

కత్తులు పచ్చడిగా. జసినట్టు 

ల్ గౌరన హా. ద్వి. నాహిత్య ఎకాడమీ (పమరణము వి యకో దారెడ్డి 

“కోరమీసలు జంబు గొప ప్పలు బిరుసు - బారెడు చెవులును బరుడు పిక్క 

లును” దినికి పెద్ద వేసలు చింపిరి కొప్పులు బిగువై వెడల్పైన చెవులు 

అని అర్థము నిచ్చినారు. ఇది చేటకాం[డను వర్ణించు సండర్భములోనిది. 

సాధారణముగా చెవులు పెద్దవిగా నుండుట సొభాగ్యలక్షణము. ఈ 

పట్టున అట్టి ట్టి సౌభాగ్య లక్షణముల వర్ణించుటకు తొవులేదు. వర్పించినను 

చెవులు వాజెడనుట సమంజసము కొడు. కావున “వారినవేనులు బరడు 



తుతుములై రూపుదోపక కలసి 

నేత్తురు మడుగల శెడి దెలియాడ 

న తటి రో తయు నలసటి వాడను. 

ఎటజాలించె యా ఏపులాధిపుండు” 

గౌరన. దిగ: (పః 500-520 

వేట చాలించినాడు. ఇరువది ద్విపద పంక్తులలో ఎడతెరపి లేక హరిళ్సం 

దుడు వేటాడినట్టుగని గౌరన తాను ఎట్టి వర్షనయు గావించినో 

పచ్చడిగా చేసినట్టు తుత్తుములై నలు చెప్పినాడు “చివరకు ఆ నెత్తుటి మడుగులన 
ల 

ని 

er అనుగు పేంటలను చూచి సహింపనేరక కొక చెందుటటే గాక ఆలసటయు చెంది. 

వేట చాలించినాడు. ఈ విధముగా నీతని వర్ణన అత్యద్భుతమై సాగినది. 

తదుపరి సృష్టిలో “నభూతోన భవిష్యతి ఆనదగినవి గొరనార్యుని వర్ణన 
ములు గలవు. అందు ముందు పరో) ప్రానఉిగి సది' బంగారు లెడి వరన రెండవది 

చా 

మాతంగి కన్యల వర్ణన. ఈ వర్ణనలలో ఆ౭న్ , పజ _ౌఢమై పరిపకంసికిని 
డొ జై ఎథ్రి 

చెంది పతాకస్థాయి సందుకొనినది అంతిడుగోక తెలుగు (ప్రబంధ వర నలవి 
కడి 

కవ వర్ణనా సృష్టికి సరికొవని. కూడ సేర్కొ_నదకినట్లు సాగినది, భకా చేశ 

వర్షనమునందు వలె వస్తువర్ష నముస అము గౌరన సాటివైని మేటికవి. 

మాయాలేడి వర్ గ్రనము:- 

“మనికికామణి. జగంబుల కేస్దాన్ 

ముత్తింపు జీప్పల మురళించు మోము 

గొ త నీలప్పరఠగు గుట్టకు కర్దోయి 

పగడంబు నును౯గెంప్పుం. బచరించు చెవులు 

దగదగ మను పెడి తళుకుల మేను 

దణచు వ జములతో( దడ బడు దోడలు 

మెరుగు బచ్చల డాలు మరు గోర్కెలును 

నొజప్టు వెన్నెల గాయనుధరంబు గలిగి 

వెజచిన గతి డిళల్ వీక్షించి కానగ. 

జలువును బలుస్తను జిగియును విగియు 

బలమును జలమును బటులంఘనములు 
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ద తణమును వేనిని తళుకును బెళుకు 

ను తమ మదిరుచి లొప్పెడు పొడులు 

మురువును బరువును ముదమును మదము 

మురిపెంబునాపుపును ముద్దును వింత 
మురపెంబు నొరుపును ముదును చింత 

ఖచరంబు నచరంబు గబ్బును గుబ్బు 
ల 

బచరించు వ వన్నెల ప సెడి మా గంబు 

నలవడ బుట్టించి ...... అ 22౪ ప్రభా. ద్వి. 570-587. 

హరిశ్చందుని సమీపింప బంపినాడు. హారిశ్చందుడు ధీరోదాత్తుడు 

గావున నాతని నాకట్టుకొను మృగము ఆసామాన్యమై యొస్పవలెను.. లేనిచో 

నాతని మనంబు నాకట్టు కొనవాలదు, ఇందలి పదములు సం్యదము నందలి 

తర గల వలె నాట్యము చేసినవి. పైడి మృగము తుళుకు బెళుకు చూపులకు 

పరిగి నెంచి పదజాలమును [బయోగించు చుట కవి చాతుర్యమును, కళానై పుణ 

మును చాటుచున్నది. అంతిమేగాక బలము జలము “తళుకు, బెళుకు 

మొదలగు జంటపదములు ఆ పయత్నకృతముగ ఆర్ధవంతముగా కుదురు 

జ రాళ 
క 

ఖమ కర్తనమ కలపెందుకున్నదిో 

“వని చని ముందట జంపకంబులను 

బనసల నిమ్మల (బాటలంబులను 

సురుగుల మా రెళ్ళంజూత పోతముల' 

గురువకంబుల గీదే గుల నశోకముల 

చొగడల వొన్నల (బో(క (మాంకులను 

గలయు గమ్మని యాజ్య గంథముల్ మేన 

నొలయంగ వెదజల్లు హోమ ధూపములు 

గలుగు విశామి|తు ఘనత పోవనము 

59. ముందు చర్చింపబడును, 
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ఆ తపోవనమునందు హరిశ్ళం దుడు (సదేశంచినాడు- ఈతడు మొదట 

లతా తరుగుల్మ ములను పిమ్మట నచ్చటి కూర నె సాచుజంతు మతిని తదుపరి 

జంతు సమూహమును వర్ణించినాడు. అట్టియెడల స్వ ర్రనము గౌరన నిశిత ద దృష్టిని 

తెలుపుచున్నది. సింహ మాతంగ శ్రా ర్టూలాది కూర "మృగములను ఆచ్చట తక 

పికాది పకులుండుటడే గాక విషమితువులై న పన్నగాదులు కూడ నున్నవి, 

ఇందలి వర్ణన మద్భుతమై సాగినది, తదుపరి పేర్కొన దగిన దీతని కొ 

వర్తనము 

. కొలను .వర్ణనము:- అట్టి వనమధ్యమున ( పవేశించిన హరిళ్శర్మడుడు 

అచ్చట నొక కొలను గాంచినాడు. దీని వ వర్త నము అలంకారయక_ మైన సహజ 

సుందర చె మై ఊమొప్పినది= 

వ్ 

“వలనొప్ప జొచ్చి యా వనమధ్యమునను 

గమసీయ విలసిత కమల కల్హార 

కుముద నీలోత్పల కుసుమ “సుగంధ 

మధుతర సంగిత మహిత తరంగ 

లలిత డోలా కేశి లాలన చక 

కలహంస బక బిస కంళికా! కౌంచ 

సరస టిట్టిభమద సారస | పముఖ 

వరజల ఖగకుల ధ్వనుల నింపెసగ 

సౌరలా మజ్జక జలధ కచ్చూర” 

సౌరభ వాసిత సలిలమై చై|త 

దర్పిత వనదేవతాకర స్పటిక 

దర్పణంబును చోళెందనరారు చుస్న 

కొలను గనుంగొని,.4443446 26224426 

వన వర్ణనమున వృక్షములును జంతువులను వర్ణింప కొలను తీరంబున 

కమల కల్హార కుముద నీలోత్పల? కుసుమ సుగంధ మధుతరంగ ములను వాని 

యందు సంచరించు జలపకులగు కొంచ సరన టిట్రైభ మధు సారస [ప్రముఖ 

60. గౌరన హ. |ప. భా. 629-66, 
61. గౌరన ద్వి (ప, భా. 668.675. 
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బంతుశాఆములను వర్ణిచుటయేగాక ఆ కొలను వనడెవతల కరతల స్పటిక వలె 

తనరారుచున్న దని వరించి నాడు స్పటిక దరాణము తెలనె ిగిజిగి కలిగి 
(3) .) గ — 

యున్న టులనే కొలను కూడ తన నీటిచే నందము కలదై యుండును గావున నీ 

వచనము సామ్యమును మిక్కిలి సమంజసములుగా నొప్పిని ప 

మాతంగ కన్యల వర్ణనః- ఈ వర్ణన [ప్రబంధ వర్ణనకు తలమానిక మై 

మరి యెచ్చటను కానరాని అద్భుత విధముగా సాగినది. ఈ కన్యల సవ య 

[బహ్మకు తగిన విధముగా చెప్పబడినది. కాళిదాసుని మేఘ స౭దేశము నందలి 

వర్షనము నీదీ ఆతిశయించెను; _- 

నెడి నందమై నల్పు నెణసిన కురులు 

గొజనెల యొణుప్రు గ గైకొన్న ఫ ఫాలములు 

జెబకు పింగిణి నిండ (జినకెడు బి బొమలు 

బడిస తపకుల బెడ(గుకన్నులును 

జాడమీ బీజ సుందర దంతములును 

నిరుపమ తిలపుష్న నిభ నాసికలును 

సురుచిర బింబ విస్సురి తాధరములు 

ముంచు టద్దములలో మెఅయు చెక్కిళ్ళు 

మంచి వెనె నావంటి మందహాసములు 

సలలిత శ్రీకార సదృశ కర్ణములు 

నలరు శంఖముల బాగలవడు మెడలు 

_వీసకాండముల దలపించు బాహువులు 

కిసలయంబుల పెంపు గెలుచు హస్తములు 

కరికుంభములు చెన్ను గల జన్ను గవలు 

నరుదార వీడికిట నడ మధ్యములు 

సుడులకు దెరువ్పలు ”.'పు నాభులును 

శో నడగి సెకతముల : డచు పిజుందు 

లన టి కంబముల”. న్యాళించు. దాడీలు 

ననవిల్లు శరధుల నగ” జంఘలును 

బయలు దామరల గీ: చు పాదములు 
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నయమార గల్లికొన్న నవిలు కొ 

మరగించు మోహన మంత దేవతల 

మురువున దై లోక్య మోహినులై న 

తరళ లోచనల మతంగ కన్యకల 

నిరువుర(బుట్టింది * 4.4.2 =42= 0 ద్వి. 802-810 

విశ్వామి[తుడు పంపినాడు. వారికి స్ల్చగ మెర సెడీ కురులు కలవు. 

కొఅవెల యొరుపు గైకొన్న ఫాలములు-నాడు అర్ధచర్మడుని సౌందర్య 

ములో నున్న ఫాలములు గల కన్నులు, చెజకు సింగిణి నిండ్ర జెన కదు జొమ్మ 

అనగా వారిని మన్మధుని సింగాణి పిండ్డను ఎదిరించెడి కనునౌమ్మలు- బేడిస 

తళుకు బెడగు కన్నులనగా జేడిన చేపలవలె బెనకులు గల అందమైన కన్నులు 

వారు దాడి మీలీజ సుందర దంతములను తిల పుష్పమువంటి నాసికలును దొండ 

పండువంటి ఆధరములును ఆర్థ పు చెక్కి శళ్ళును కలవారు. ఈ వర్ణనము పూర 

కవి సం్యపదాయమే యెవను పదములను [పయోగించుఓ లో గౌరనార్యుడు నుత 

డ్ 
౧ 

లె 

నత్వము చూపీనాడు. ఆంత్యాను [పాసముతో లకారమును లఃస్యము చేయించి 

నాడు, ఆంఠిదయేగాక:_ 

కడ గి సైకతముల గడచు పిజుడులును వర్ణించినాడు. అనగా మాతింగ 

కన్యలకు వించిని పిరుదులు కలవు. ఇటులనీ లఫటిక ౭బుముల గయా కశించు 

డొడలు” అని (పమోగించుటలో కూడ ఆతిశయోకి కలదు. ఆరటి కంబముల 

ధిక్కరించు అనుటకు గయ్యాశించు ఆను పరము క్రొత్త (_పయోగమ గాక 

అర్థ వంతము కూడ నై యొప్పు చున్నది. 

ఇక నాకన్యలు హరిళ్చందుని చేరినపుడు అతీశయా క్యు త్చే") తాద్యలం 

కారములతొ పదములను నాట్యము చేయించినాడు:- 

“కలికి రాచిల్కలో కాయజు నల్ర 

గలువ పూడోపులో, కనగూడి మెలగు 

నీలంపు బొమ్మలో నెల తలై మించు 

లాలిత లోపింఛలకలో యనగ 

మందహంస గతులను మజవించు నడల 

గ మలు మర్జిల తాళగతులకు దాక 
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రతినాయకుని యాజ్ఞ రంతుగా జాటు 

గతి నందియలుగల్లు గల్దున మోయ 

మొలనూళ్ళ గజ్జల) మోతకు రత్న 

కలితకంకణములు గమంబు జూప 

దంతికుంభంబుల తళుకులు మెజసి” 

“వింతగ జక్కుల వెన్నెలల్ గాయ 

రాజిల్లునునుబట్లు అవికల మీద 

చేజుమై నాణిముతైపు బెరు లమర 

చెలి మోములజలో పదిగిచిన గాని 

జిలు గుముసుంగులో జెంగల్వ రేకు 

తొసపరిగా దోపియున్న కల్హార 

కుసుమగంధంబులాగబ్బు గానాలయు 

మృదుల గోరోచన మృగ నాభి సంకు 

మద విమ్మరిత వ క్ర1మలయజ తిలక 

నవ ఘర్మకణముల నఖరాణకురముల 

నివురుచు సాంజన నేతాంచలముల 

సొలపున బోవుచు సోలి యంతంత 

నిలుచుదు జనుదెంచి ౪అ౭౭9963843౪ +౪ +.” 880.842. 

వారు హరిశ్చం[ద మహారాజును గాంది సమీపించిరి. ఇందు జారి 

సౌందర్యమును అలంకారవై భవమును విలాసాదులును వర్ణింపబడినవి. వారు 

పట్టు రవికలు ధరించి ముత్యాల పేరులు తాల్సిరి, సగము తొల్చ్నిన కావి జిలుగు 

లలో ముఖములు |పకాశించుచుండ ధరించి కల్పార పుష్పముల సుగంధములు 

ఎక సక్కెము చేయచుండగోరోచన మృగ నాభి మొదలగు సుగంధ (బ్రవ్యముల 
దాల్చి యొయ్యారముగా తను నఖాంకుర ములచె "స్వేద జలము మీటుకొనుచు 

సడచి వచ్చిరి. ఇట్టి వర్గనములో నో త్రరము, సత్యసంధుడును ఎక పత్నీ వతుడు 

నైన హరిశ్చ౭ం[ద మహారాజు చిత్తము నలవరించుటక్తై యిట్టి అపురూప సృష్టి 

గావించినాడు విశ్యామి| తుడు. ఠః సన్నివేశము రామాయణమునందు శూర్పణఖ 

రామలక్ష్మణులను సందర్శించిన సన్ని వశమును తలపించుచున్నది.** 

62, ముల: వివరింపబడినది, 
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మాయా ముని వర్ణనము: - విశ్వామిి తుడు దంతఘాతకుడను దానవుని 

మ్లిచి కార్యము జక్క- పెట్టు మన వాడు మువి వేష ఎ దరించినాడు. చ వర్ణనము 

నెటికిని ఇట్టి రూపములు దరించి తిరుగు మాయ స సన్యాసుల వేషమును తలపించ 

చున్నది. గౌరన కాలమున కూడ నిట్ట సంఘటనములున్న వనుట కిదియ ఉదా 

హరణము:-_ 

“తలవడంకెడు వృద్ద తాపస వేష 

మలనడ ధరియించి యా మాయ లాడు 

మెదిచి తెల్టని భూతి మనిండ నలంది 

పెద పెద రుుదాక్ష బరులు వేసి 

వింతగా జడ్ లెల్ల (వేలాడ విడచి 

మునుకొని జపమాల పూస కెన్నుచును 

నురునిష్ట నున్నట్లు లుండగా (జూలి” 1665. 1875 

హరిశ్చందుడు మునిని సమీపించెను. ఇందు ఆముని వీషధారణమే 
గాక వాని నటన కూడ చక్కగా వర్ణింపబడినది. 

_ అతడు తలవడంకెడు 'వృద్ధతాపసవేషము ధరించినాడు, తెల్లని విభూతి 

మేనిండ నలముకొనినాడు, పెద్ద ర్ముదాక్ష పేరులు వేసినాడు, జడలు | వేలాడ 

గటినాడు, దొంతి బుజ్జలకొయ దొడలపె నునిచికొనినాడు, ఫనకమండలువును 

చెంగట పెట్టుకొనినాడు, దండంబును తరుపున జేర్చి కష్టాజనము పె పద్మాసన 
మున గూర్చిండినాడు. ఇది వాని వేష వర్ణనను. ఆ కారముతో వాని చేష్టలెట్టి 
అనుమానమును కలిగింపకుండుటకై కొనముక్కుమీద జూపులు నిలిపి జపమాల 
ఫాసరెన్నుచు నిష్టలో నున్నట్లు హరిశ్చందుని రాకకై ఎదురు చూచు చుండెను, 
ది సవాజవర్ణనము, అట్టి మునిని కవి మన కన్నుల యెదుట. సాకాత 

డుం సనా 

తాళ వృక్ష వర్షనము:- 

“ఆకులత జబుతును నట్టి పెన్నె అులం 

జీకటి మేన నిల్చిన నల్పుగాగ? 
గురు దీర్గ శాఖా|గకోటరఫణుల 

గరళ వహ్నులు కొటక చ్చులు గాగ 

[| గి 9 
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నజలు జొంపముల వెల్యడు కీటమణులు 

మజసి కన్నుల రాలు మిడు(గుర్దు గాగ 

నురు తరంబుగ (చేలు నూడలు (వేళ్ళు 

విరియ నొసిన తల వెండుకల్ గాంగ 

గులిళ దుస్సహఘూక హూంకృతి ధ్యనులు 

'పెలచ హుమ్మని వజిపించుట గాగ 

దుజిమి మిన్నుల తుద దొక బెరై గసీ 

కొఅపి దయ్యము నెట్టుకొనియున్న కరణి 

నున్న బేతాళ వటోర్వీరుహంబు 

నన్న రందుడు గాంచి, ,... 4" 1897_1910 

దానిని సమీపించినాడు. ఇందు కొజవి దెయ్యమునకు ఆ బేతాళ వృక్షమునకు 

ఆర్దరా|తమున భయమును కలిగించునది, కొజవి దయ్యము మాతమె! కావున 

ఈ వర్ణనము కడు సహజమై యుప్పినది. 

బుతాళుని వర్తనము 

ఆట్టి భయంకర బెతాళ వృక్షము నందు నివసించు జేతాళుని వర్ణనము 

తగియున్నది:- 

“భూత భయంకర స్పూరిమై బెర్చి 

పౌరించారకలు మొలపూసలు గాగ 

బెరిగి [బహ్మాండంబు ఖేదిల్ల నార్చి 

కీకర ఢాకినీ _పేత చెతాళ 

శాకినీ గణముల సంఖ్యముల్ గాలువం 

ఈ విధముగా భయంకరుడై న రాక్షసుని ఆకారమునంతయు గౌరన యిండు 

వర్ణించినాడు. ఈ వర్ణనము |పబంధముల యందలి రాక్షసవర్ణనముచు మించి 

ఆతిశయించినది. పురాణమునందలి* ఆకారములను (గ్రహించి క వులిట్టు వరిం 

ఏరి. లాక్షసుడే ముందు ఫీకరుడు. అందును భీకర శాకినీ శాకినీ గణముల 

68. ముందువర్గింపబడును మనుచరిత్రలో ఇంది వరాశ రాక్షసుని వర్ణనము 
పోలియున్నది. 
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సంఖ్యాకములు గొలువ నింక ఆతని రూపము గుజముల కంటె మించి మిక్కిఓి 

భయంకర మై యుప్పవలెను. అట్టి భీకరాకారుడు తన పాదఘట్రములచే సమీప 

_పదెశంబు లల్హాడుచుండ వచ్చుచు న్నా డని వర్తించు చుట మరియింత సమంజసముగా 

నున ది 

/ యుద్ధవ ర్లనము? - ఆట్టు బయలుదేరిన యారాకసుడు అథ 

యుచు కోవ గ్ని కణములు కన్నులనుండి రాల వేడిమంటలు నోటినుండి వెడలు 

చుండ వాడి కోలలు దీడి వడినౌ ్ నడు గణచుచు, ఘుమ్మని ఘనగిరి గుహలు 

| మాయుచుండ హుమ్మని యు రాజుతో నిట్లు పలికినాడు:- 

రజు లాడెదవు నాణాయిడీ గలిగి 

భకక బెల్టు మురియుచునుండు 

దేవతలకు నైన దృష్టింపరాని 

నావట మూలంబునకు వచ్చు బెల్టు గ 

వచ్చి యిమ్మావి కొవలి భూతములను 

జేచ్చెర ముకు సి వులు సెక్కుట యెట్లు ద్ధి 

చెక్కి యంతటంద్ నొక చేరినా యెదుట 

బెక్కూలు (పేలి దర్చించుట యెట్లు 8 

కడగి మహా మారి కడుపు బొపేలు 

వడి (జొచ్చినట్టు నావనము జొచ్చితిని 

చచ్చితిగా. ఆని తన (పతాపమును చూపించుచు హ 

పరచుచు పలికినాడు* 1,999.2011 

కాంచుటయే గాక పెను 

అంతియే గాక మహామారి 

యని దెలియక పౌపేలు వడిగో దాని కడుపున (పవేశించినట్లుగా నావన మధ్యము 
చేరుట చచ్చుట కొరకే యని పలికి వంతవరకు మాటలతో సమాధాన మిచ్చిన 
రాక్షసుడు ఇక కోపము పట్టజాలక తన చేతి కూలమును వడిగా [తిప్పుచు హరి 
శ్చందునిపై చేసెను. అంతట దానిని (దెవ్యనేయ వాడొక కక్షము పెకలింఏ 
సెమం 

దేవతలకు కూడ కానరాని తన వృక్షమును 

భూతములు ముక్కలు నెక్కు పెట్టని [పశ్నించినాడు. 
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“వడికాల మల్హార్చి వై చిన (తివ్వవేసె 

వెండీయు వా డొక్కు వృక్షంబు (బెజికి 

చండాంపకులుని వక్షంబు బిట్టడిచె 

దాన గంపింపక తరువుతో గూడ 

వాని కరంబు భూవరుడు ఖంకించె 

మిగుల నొచ్చియు వాండు విడివోని కడిమి 

బెగడొంద బెడచేత బెనురాల రువెం 
నివి యెల్ల జిదుపలై యివని పై రాల 
దివిరి ఖడ్గము కీలర్యదిప్పుచు గదిసి 

వడి జేర్చి స్స్ పర్వత థిఖరంబు 

బుడమి డొల్లంగ నేయు పురుహూతు లీల 

ఖభూతముబ్ భయమంది పొరి బొరి బఆఅవ 

బేతాళు తల [దెవ్వ వేసె భూనాధుడు”-£0 18-806 దరి 

రావసుడు చెట్టు నూడబెరికి వేయ హరిళ్చందుడు తరువుతోగూడ వాని 

వా సమును ఖండించివేసెను. వాడు పెడచేత బెనురాలు రువ్వ హరిళ్ళం తుడు 

వాని శిరస్సు ఖండించి వేసెను. ఈ విధముగా సీ కావ్యమునందు యుద్ధ వర్ణ 

నము _పవేళశ పెట్టబడినది. 

మహాగ్ని వర్ణనము: - ఎట్టి పన్నాగ ములు పన్నినను హరిళ్ళం దుడు 

తప్పించుకొని పోవుచుండ చేయునది లేక విశ్వామ్మితుడు మహాగ్ని జ్వాలలను 

_పేరేపించి వాయువును తోడుగ పంపెను. అంతటనగ్ని పెనుగాలితో చెల 

రేగెను. 

“ఉరవడి విసరు మహో[గ వాయువుల 

గర గర నొరయు శాఖల కొక(బాడమి 

నెరయంగాలిన చిజునిప్పులు శెరసి 

పౌరి జొరి గారకు | బోవులు పొగిలి' 

కుణుచ మంటలు బీబుక్షొని యున్నకసవు 

చుజ భుజమరంగ సురసుర పుట్టి 

దరికొని పొదరిండ్లు దళశముగా మండి 
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తరుపంక్తులకు నిక్కి దళములు మునుగ 

గమిరి పువ్వులు మందగా జివ్వురనుచు 

డిమిడికాయలు నేల(జిట పాట రాల 

నురు శూనుతతుల దిట్టన్ చర లిడిన 

పుడమియు దిశలు నభో మండలంబు 

మండుచు వచ్చు కార్చిచ్చు రాక 

తప్పక వీక్షించి ధరిణి వల్పభుడు -2129_2150 

ఈ విధముగా గొరన యిందు పెనుమంటిలు ఆలజడిని వర్తించెను. అందలి 

వక్షడులు కాలిపోయి నేలపై కూలుచుండ కాయలు కొమ్మలు ఆకులు చిటపట 

లుచుండెను, పాములు మంటలలో పడిమడియు చుండెను. పక్షితతులు బిట్టు 

వాపోవుచుండ నెగుర పెక్క_లు కాలి నేల కూలుచుండెను. సింహశరభ శాహ 
టు 

లాది మృగపతులు మంటలలో చికు_కొని మడియుచుండేను. వార్థి బలములను 

కాడ చుంయని నింక (గోలు నట్టుగ మంటలు నబుదిశలు మిన్నింట హరిశ్ళం 

దుడు చూచెనట ఈ విధమైన వహాఖరాణ్ని వర్తనము భయంకరముగ 
“ 

గంగానదీ వర్ణనము:- ఇందు గంగానదిని స్రీతో పోల్చి సర్వత్రసామ్యము 

ఆరుణార విందంబు లడుగులు గాంగ 

దరుల [గుమ్మరు వన దరితావళముల 

యగు తర తుండంబు లురులు గాల 

సరస పెకత సీమ జఘనంబు గాగ 

దెను పాంద శెరసిన పెనంబు దెలుప్పు 

దనరాకుచున్న వందచనచర్చ గాగ 
ల 

గూలావనీరుహకుసుమపరాగ 

గన్ గని గో హం. ద్వ, ది భా. 19-40 
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వహాదిశ్చం|దుడు హస్తములు మొగిచెను. ఇరువది యొకటి ద్విపద 

భాగములలో నీ వర్ణన మత్యద్భుతమై సాగినది. వేదాంతములయందు “గా గ” 

ఆను నను పాసముతో నీ వర్ణన యొప్పెను. అరుణాఠ విందములే అడుగులుగాను, 

వనదంతావళముల ఉరుతర తొండంబులు ఊరులుగను, సెక తసీమలు జఫలనము 

గను, మేటి సుడినాధిగాను, చిన్న తరగిలు వకులుగను నాచు లేనూగారు 

గను, జక్కవలు పహాలిండ్లుగాను, బిసములు సేతులుగను వెలిదమ్మి వదనార 

విందమ్ము గను, జః వేణి నెరవెణిగను, కుసుమ పరాగజాలములు చిత వస్తి 

ములు గను, గంగానదియందు ఆదోపింపబడినవి, ఈ విధముగా నీవర్ణనము 

అంత్యాను | పాసాలంకారముతో ఆత్యద్భుతముగా సాగినది. ఇట్టి వర్ణనయందితని 

 కీత్రడే సాటియని చెప్పవచ్చును. 

హరిశ్చం[ ద మహారాజు వర్ష నము: = 

కాశీ (పజల పురవఏీధలయందు భార్య నమ్ముటకై యేగు హరిశాం, ద 

మహారాజును గాంచి యిట్లు తలపోసిదిఐఎ 

“రమణి నమ్ముటకునె రాజ మార్గమున 

జనుదెంచు నప్పుడాజాను బాహులును 

బెనుపొందు మూపులు బేనవక్షంబు 

నురు తర స్కంధంబు నాజపగు మేను 

నరనుత సింహాసన స్థితం భంగి 

నురుదార జెప్ప లల్హార్పక చూచి” ద్వి. భా, ది 894.810 

ఆశ్చర్యపడుచుండిరి. ఇది పూర్యకావ్యముల నుండీ గహింపబడినది' 

దుష్యంతుని వర్ణనము నందును నాగానందమునందలి జీమూ తవాహనుని వర్ణనము 

నందును నాయక లక్షణములను రాజచిహ్నమములు నతిశయించు చుండును. 

అటులనే హరిశ్చం[దుని అవయవ స సౌభాగ్యము కాశీపుర వాసుల నాళశ్చర్యచికితు 

లును జీసినది. వారిట్టు తలపోసిరి:- 

ఈ చంద మీయంద మీరాజసంబు 

నీచూపునీ యేపు నిట్టి తే జంబు 
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షముగా నున 

0% 

రయన్ 
ణు 

[గ హింప గలిగిరి. 

డి 

త సమీపమున దీమూతవాహనుని దారి 

ంతడ్తు చ్మక్షవ 

గు 

a ములు గానవచ్చుచు 

యూహించుటను *ీ 

అ 

ది యనునని 

భూమధ్య. మందూ 

రె చిహూ 
ఇద 

దిరిని యో నెలను 

క్ర 

= టీ! 

వ రి యగునని కూడా 

వ్ 

గారు _ వెంక టావధాని గారు) జ 

నితడు చ, క 

డ్ 

ము - తెలుగు అనువాదము _ పధమాకము. పుట 24_2క' 
x నం ఏ 
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తలపోయుచున్నది తన రూపురేఖావిలాసములచే నాతడు శివుడుగాని విష్ణువుగాని 

యగునేయమోయని తలచినను కాలిగురులచే నాతడు తప్పక 
a 

జనులు గు ర్తించినట్టు వర్ణించుట గొరహక్యుని లోకాజతను నికితదింషెని వెలడి 

చేయుచున్నది. 

చం|[దమశి వర్షన; అట్టి మహారాజు వెంట నేగు మానిసీమజిని 

(ప్రజలు చూచిది, లోకజ్ఞ తగల కాకీ (ప్రజలు ఆమె జొన్స త్యమును జంవమును 

ఇదీ పోల్చుకొనిరి. 

“మరి చూడమ్మ ఈ మానినీ మణిని 

దెరవచ్చు నద్దంబు(దెగ డెడు మోము 

జాతి నీలపు రంగు జడుపించు కురులు 

వత చందురు బిసాలించు నెన్నుదురు 

మదచకోరములతో మలయు నెతములు 

శరముగా దిది రతి సవరించు చిలుక 

చిలుకగా ఏది వికసించు చెంగల్వ 

గలువ గా దిది చం్యదకశ వంటి చెలువ 

చెలువ యూగతి విలసిల్ల గా వల 

వలయు గొంతల కిటువలె. బుటుగలుగు - రిలె!.కెరెని, 
ర 

ఈ విధముగా ముప్పది యొకటి వాచముః ల 

pa: 
ల 9 aa ff GP toh tb pr UE Pf 

జరిగినది. ఇందు చం|దమతి రూపురేఖా విలాప వి భమాదులు aps అతం పంతము 
య 

వర్ణింపబడి సహజ సుందరములై యొప్పినవి, మాతంగ తనల వర్తనము కాలా సి 

గా 
విభ్రమ సంగీతాదులకు [పాధాన్య మిచ్చును సాగ నీ మానినముజి వర్తనము 

పాలి వత్య మహిమకును నామె సహజ సౌందర్యకు: నకు నామె నొకుహర్యము 

నకును పాధాన్యమిచ్చుచు సాగెను. ఈ వర్ణన యందు ఆత్యః 

మింపబడిన యంశములలో కొన్ని పేర్కొనదగియున్నవి 

“వాతి సీలపు రంగునే జడిపించు కురలటి అనగా జాతి గిలప్రురంగ 

నతిశయింపజేయు నీలపురంగు ఆమె కురులకు కలదు. ఆటులనె ఈమె రూపము 

ఉపమానము కంటెను ఆధిక్యముగా తీర్చిదిద్దబడినది. 
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“కొదమ లేళ్ళకు సీగు గొలిచెడి చూపు" 

అసిగా నామె కొనమ లేళ్ళ కన్నులను జయించిన కన్నులు కలది అని భావము 

అటులనే “విరులవిండ్రకు నమ్ము వేసి గొనులు” అని వర్ణించుటలో కూడవిశేషము 

“పులకుండ మొలికెడు బొమ్మంచు మోవి” 

“కంతు సంకుకు బొమ్మ గట్టిన గళము” 
“నన టి కంబముల గయ్యాశించు తొడలు” 

ఇందు బొమ్యంచు మోమి "అనగా " 'ఎజ్జని పెదవి” అని చెప్పట బొమ్మంచు 

మోవి అని గౌరన నూతన _పయోగమా గావించినాడు, గళమును శంఖముతో 

పోల్చుట సహజము* అందును, చం[దమతి అతిలోక సౌందర్యవతి యగుటచే 

నామె గళమును కంతుని సంకుతో పోల్చుట విశషముకాని గౌరన “కంతు 

సంకుకు బొమ్మగట్టిన గళమనగా తిరస్కరించిన గళమని చం దమతిది * ఇట్టి 

[పయోగమపురూప మైనది. ఇటులనె ఆఅనటి కంబము లామె తొడలను పోల్చుటకు 

తగవని కాబోలు" ఆనటి కంబములు గయ్యాళించు తొడలు అని పేర్కొని 

నాడు * అనగా నవి అనటి కంబములను తిరస్కరించినవని అర్థము. ఈ 

విధముగా నీ కవి వినలేని పదశాలముతో ఆంత్యాను పానములతో నీ వర్ణన 

సాగింది నూతన పదనిసృ్ఫష్టి గావించినాడు. 

కాలకౌశికు డన(గా6 బెరువడసి 

కొతీనంజనుచు శీ ఘముగ నింటింట 

బాయక పంచాంగ పథనంబు సేసీ-.-.” 469.491 

కిక్ ఈ (పయోగమపురూప మైనది, సాధారణముగా చక్కని కఠమును 

శంఖముతో పోల్చుట పరిపాటి. కాని చం, దమతి గళము మన్మధుని 

శంఖమునకే బొమ్మకజ్టినదట, అనగా తిరస్కరించినడని భావము. 
పి యశోదారెడ్డి గౌ. హం. పీఠిక, సాహిత అకాడమి | పచురణము 

68 ఇది ప్రమవచక రూపకము. దీనిపై స్వేచృగా ఇంచు హిగనము చేర్చి 
వి? షణత్యము సిద్ధింప జేసి సిపై యర్థము పొందుపడునట్టుగా మార్చినాడు. 

గౌ, హ, పీణీక, - పి. యశోదారెడ్డి, సాహిత్య ఎకాడమి [పచురణము 
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ఈ విధముగా కాలకిళికుని గుణగ ణములు వర్ణింపబడినవి: ఆతడు వృద్ధ 

వ్యావారస్తుడై కడు నీచముగ [పవ రించు వాడని వర్తింపబడినాడు. అనగా గౌరన 

తన కాలమునాటి పడ్డి బతుకు నెడ తనకుగల యని(ప్రాయము నిందు వెల్దడించి 

నాడు. తదుపరి కాలవ శికుని రూపు రేఖలు వర్ణించ బడినవి; = 

“యామవారములె త్రి యతి రై న్యవృ తి 

నడిగిన ధా న్యంబు లవి వేలువేట 

ముడిచినబట్టలు మూపు వేలం 

దోలు నసులు జిక్కి తూ గాడు మీను 
థి 

చేలు రారెడు సిగ పెడతల గణితి 

పిలి కన్నులు గుబుపీచు మీసములు 
భా 

ముడివడ రాజు మోమును గలతన్ను 

నదె వచ్చెనడ కను గనుచు నంత౭త( 

గదియుచు మె పాస్తుకంపున కెడసి 

తొలగుచు బురజనుల్ తుప్పన న్గుమియ” 

బయలుదేరి కాలకౌశికుడు వచ్చుచుండెను. అతడు యాయవారములే శ్రి 

తి ద్రై న్యవృ తి నడిగి తెచ్చుకొనిన ధాన్యములను వేలువేలుగా ముడివేసికొనిన 

వస్త్రము మూపు వేలాడదిసినాడు. తోలు నస్టులలో చిక్కి తూగాడు చున 

కేనుతో వే రాలు సిగతో, పెడతలయందు కణితితో పిల్రికన్నులు కులుపీ 

మీసములతో ను నులి గడ్డముతో అత్యు గ దృష్టితో నుండినాడు. [బావ్మణ చిహ్న 

ముగా పనైవర్దనమి.లు తీవ. _వేళ్ళనుంచిన దర్భలతో నుదిటి పై బౌరుసుతో, 

బరిగిన నోరుతో, వెలికురికిన పంగ్లతో కావిరంగు దోవతితో, చేతిలో పంచాం్య 

ముతో కరతిత్తి పృళాల సంచితో వీరిగిన బాడుగుతో, నుసిరాలు కోలతోనా 

కాలకౌశికుడు జుగుప్పాకారుడై యుండి నడచుచుండ జనులందరు “నద” వచ్చె 

నడపీనుగనుచు నిందించుచు నాతని శరీరపు కంపునకు -తొాలగి దూరము చను 

చుండిరట. అట్టి యేహ్యరూపముగల యాతడు చం దమతికి యజమానుడు 

కావలసి యుండు టచే నామె పడుకష్టము నిందు సూచించినాడు. 

Px 
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పై వర్ణనమునందు కాలక'శికున కెట్టి సిచాతినిచమైన భావములున్నవో 
కవి వర్ణించినాడు. ఇంతకంటె మానవునకు నీచపు పనులుండక పోవచ్చును. 
మానవులు రోదించుట వానిని (పీతి. శవములు వెనాసిన సంపాదన వానికిష్టము 

బౌమ్మరాకాసి భోజనములు వానికితృ ప్రినిచ్చును. శుష్క_రోదనము వానిచెపలకు 
సుఖమునిచ్చును. ఇట్టి భయంకర వరనుడై న కాలకెకికునకు హరిశ్చందుడు 

తన భార్యను బేరము పెట్టుట కంటబడినది. 

“షదకచోయిన తీగ విస్మయం తొ ద 

జదములం దగిల నా భాగ్యంబు కతన 

అస్ సంతసించినాడు. సత్యహరిళ్చందుడు తన చేతచిక్కినట్లు తలపోసినాడు. 

కెశికుని బాధలకు తట్టుకొనిన సత్యసంధుడు తనధాటికాగలేక పోవునని భావించి 

“వెదరించి విఠల కై కోవ ముందించి 

యుడరి పోదోలుడు నుర్వేశు నొందె 

అలో మననులో దయపుట్ట మాటచు వన్ని 

BD గ జి పసివడ దొచించి భావంబు గణి 

యింతినమ్మక యుండ నిపుడె మాన్చింతు 

నంతట మితి దష్పు నడ(గు సత్యంబు 589-544 

మ! 

మీ తివారిని పార దోలుచు హరిశ్చందునియెదుటనిలిచెను* తదుపరిహరిక్చోందు 

కృ గీతోపదేశమువలె మం తపశనము గావించి, కపటోపాయముచే సిగ్గుమాలి 

ధనము సంపాదించు నుపాయము దోవిందినాడు. 

వారలను తప్పక జయింతునని తలపోసి మూగిన | పజలను కొలచే 

“తన థంబు దప్పక ధనికుల యిండ్ల 

కనువు నంజని వారి కనురాగ మొదవ 

రిత్ర [ మొక్కులు [మొక్కి పియములు పలికి 

నెత్తి జేతులు వెట్టి సిక్కు ముల్ నొడిపి 

తెరల(దియ్యని పండ్ల తీపుల మరపి 

అలర కలి శిల 6 6 99 ఈక కలి దిని లం 6 పరి లి! కళ అత కపుల్ క ౩691 



ర బైన లై య చో 
a 

ల రి శ్ స్త గో చీ 
Cae 
స్ ఫ్ానీ రు 

యు చు బి 
/ - sa 

గట్టవచ్చున నను గక మునికి 

చి ఇ " జే చ an ఇ 
లీ జమ్ 

ఈ విధముగ డబ్బు వద్దలకబ్బి సంవాదించు విధమును అప్పుల నెగవెయు 
ws 

ప ఇన. జ Hats ఫో 

వెధమును కాలక్శికుడిందు ల్ రిశ్చం్య మస కుప దశించినా కు మొ తము వరన 
అలాని Se 

; జ a అ | ప సల్ ఇడ స్ప ణి 

యేబది డ్విపధ పాదములకు మించి సాగినది, ఇందనెకములగు సామెతులను 

జాతీయము=.ను దొరినవి. నాటి సాంఘిక ఎరిసికియెగాక యట (బాహ్మణుల 
వో జి ప 6 

. లీ ళ్ ల గా — మ 

యనాచారి ములను అతా్యాచార ముఖ కూడ గౌగన యె తి చూపింబినాడు. 

జ జు గర దు ల ఇ ఆ ల I] జార న చ ేగ్గె ష్ ల్ pay 3 

పల గరా భా dw హా నల! క అల్ అల్ అక్ష క Are iad ara 

amen 
షు 

barge 

తనయింట కాలిడిన ప్పుడు కలహ ఐడి దోస వపూదిన ఎరగొంము వర్షతము- 

“రా తంబు బల్ల * స జతిముడింబదుచు 

మెదక పట్టిన ఛం "కలుమెడ గండ మోట 

నుదటి మీందటి సుడి నులిగొన*, పెటు 
(౫ 

ళ్ నే MTD లల అటి ద 

యఅముకు గ్రాను తాట పొయిన గ 
we) 

, 

బడివేంలు చన్నుల, బడబాకి నోరు 

రోటుహోయన చెయి, జమ్ము క కంపరిను 

వాటు గాలును ణోలు 3 వలెనున్న నడుము 

బద్దుపిక్క-లునంట బలసిన రౌడి. 

మొద్దు పాదంబులు ముడిగిన | వళ్ళు 

'గలుకు సల్రన మెను గలిగి దయ్యంబు 

మరిపింప దాగు మచ్చమల్ల చందమున 

గనుగాన రోంతై న కాలకౌశళికునె 

వనిత ౪. 4442066693 1064 666657 280960 1080-1093 
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చం దవతి జడిసినది. ఇంతకంటె రోతపుట్టించు వనిత మరెచ్చటను 

లేకపోవచ్చును. రూప్రరేథఖావిలాసములే గాక ఈమె గుణగణములు సహితము 

కాలకౌశికునకు తగియున్నవి. 

తదుపరి కాలకౌశిక దంపతుల కలహము వర్ణింపబడినది. 1180-1103 

ఆతడు కరతి త్రినిగాని భార్యను వేయనది తిరిగి యాతనిని మోదెను. దానిని 

తలపట్టి వంచిన విప్రుని గడ్డము పట్టి ఊపివేసినదా వెలది. సుఖములతో నా 

ద్విజుడు _వేయ్యనిది తిరిగి యాతనీ ముక్కు_గ అచిను. ఈ విధముగా కలహ 

కంఠి తన నామము సార్థకము చెసికొనుచు భ ర్తతో సమానముగా పోరాడినట్టు 

వరింపబడినది. 
భు 

వవబాహు వరనము:- 
5 జి 

“కులు వెండుకల కొరకొప్పిడి కొని 

యజవుడు తల నిటువటుును జుటి 
ట్ ట్ బి 

(దాగిన రోజమత్తాగానియిన్ని 

లొగుల నల్రనల్రన నృపుగదిసి 

యోరువ రాక -విట్టోకలం తాదువ 

నోరు మధ్యము కంపు నూలొ గాని పల్కె 1884. 1400 

ఈ వర్ణనము కడు సహజమై చండాలునకు నాటకమునందువలె వాని 

యాకారాది వర్గనముచే నీ కవి వానిని మనకన్నుల యొదుట పత్యక్షము 

గావించినాడు. చింపుల కావిగుడ్డచే జుట్టను [పక్కకి తిప్పి కట్టుకొని తెల్హన 

ఎముకనొకటి దానియందు నిలుపుక్రొనెను, క త్రిని నడుమునకు గట్టి కడుమెల 

పీలికను నడుమునకు గా సెగాబిగించి యెడమచేత పళమాంన మేర్చిన గుదియను, 

కుడిచేత నినుప యుంగరముల గుడియను పట్టుకొని సగము దావిన కల్లుకుండ 

చంకనిడుకొని డూలిపోవుచు హరిశ్ళం! దునే సమీపించి నాడు. కాలకౌశిక వర్ణన 

మట్టుండ వీరబాముని వర్ణన మిట్టు వన్నె కెక్కినది. 

శృశానవరనము: అట్టి వికృతాకారుడు నివసించు శ్మళాన వరన 
అ టు ణీ 

మిక వినరానిది. ముందుగ వాని గృహమిట్టు వర్ణింపబడినది: _ 



= 

గౌరన హరిళ్చం దో పాఖ్యానము కూత Uy 

పడియున్న ముడుసుమి పనక -ప్రక వలలు 

బడి కి వేయగ నెండ బజదిన కత తోపు 

గఅచి కుక్కలు పకగా బెనుకొమ్ము 
jw 

తాజగదిసిన రీతి నున? A} డాక ఒలును 
సనో ( 

జో 

వఅదలై నెతురు వడియు కుర్తుక ఇ 

తబ్రిగిన గోవులు తణుదై | పచి 

సజచుకాకులు. గఅ యామాలవాడ 

వడిజొచ్చి ువులు వాటికేతర 

డరు దుర్గంధంబు కణు మారక మైన 

గి 

ల్ a 

శంకింపక చండాలుని యింటి కేగినొడు. హకెళ్ళం దడ. దండా 
ము 

ఒర 
షె జ్యా జా rt De wm mm ఐబక్ 

గృహము వేరుగ వరింపనవసరములదు. సేనుగ పెంటలతొ నెతుటి ౩ చార్ అ 

ఏ 5 దక Pe జ 

మూగిన యీూగలతో వాసనగొటు త నత, ఎస్టులకొ దోత్రను కరించుదుదసుం 
ళం ణ్ న, 

అచ్చట వరిశ్చం|దుడు కొంచెమెనను కేవగించుకొనక నివసించుచయే వి. పము" 

తదుపరి శ్మశాన వర్ణనము గావింపబడినది 

శ్మశాన వర్ణనము: - హరిళ్చం చుడ యజమాసి యాజ్షామునార ము 

వీరదాను నామాంకితుడై చేతిలో గుదియపట్టి శృశానమున (పవేవంచినాదు ఆతా 

గాంచిన దృశ్యములు సామాన్యునకు జదుప్తు పుట్టించును, కాని వెవోదాతుడు 

సత్య వత పరాయణుడును నై న యాతని నవి కవలించ జాలక బౌయినమి 

ఆ తడింగమురు కం పడరి చిక్కులను 

మొ తమె నిగుడు |కాంబాగలు సంతం CA 

ఖండంబు లతాండాొంక గసికిల | గుచ్చి 

కమ్మగా గాలి చంకట 
బెట్టి సగ 

నెమ్మది నృత్యంబు నెణపు భూ కాత ములు 

సగముగాలుచునున్న శవముల(బట్టీ 

తిరిగి గుంపులుగూడి తిను బిళ్లా చషిం ప 

నెడనెడ జొక్కలు నిడిన బాలకుల 
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వెడలించి భతికణు పతాళ తతులు( 

దలకొయణలకు మూగి తన్తమ వనుచు 

గలహించు కిపి గణములు,..-* అల " 1019-1630 

ఇందు మొదట పిశాచతతులు శ్మశానమును చేరి చేయు ఆగడముల 

వర్ణింపబడినవి. సగము కాలుచున్న శవములనా చంకబో నిడకొని మెసగుచు 

నృత్యము సలుపు భూతములళి "డను గుంపులుగా భుజించు పిశాచములతోడను 

వాలకుల తలలు నావి నావి యని కలహించువాని తోడను నానేల ఫీతిగొల్పు 

చుండెను. ఆంకియేగాక ఆందుః- 

“వడి వధఃశిలలసె వడిసి యందంద 

నుడువులై పేరిన మనుజ రకములు 

బురియల నట మింగి పులి తెపులడర 

నజగక పొరలాడి యజచా రక్కసులు 

సకిగూడి బుగ్యజుస్పామ వేదములు 

పరగ గుణించెడు బహ్మరాశ్షసులు 

[గందుగా గలిగి నెక్కనమును నెజపు 

నందకుండ యొడవిందు నా ర్ముదభూమిో 1681-1950 

అందు హరిళ్నం[ద మహారాజు | పవెశించెను. అది వెక్కసమును వెజ 

పును కలిగించుచుండెను. వధ్యశిల కూడ శ్మశానమునందె యుండినది. ఏందరో 

నరులకు కుత్తుకలను కత రాచుటంజీ బిసి అచట రకము ఫాకుటయే గాక పేరు 

కొని యుకడెను. జంబుకములయు తోడేళ్ళయు నందడి కూడనుండెను. ఇక 

పిశాచ గుణముల ఆగడమలు వర్షింపరానివి. అట్టి జుగుప్పాకర మైనదా శా 

నము. గౌరన సహజ సిద్ధమగ సీవర్ణన గావించినాడు, 

దో ఇంతియే గాక సీ కావ్యమునందలి సూర్యాస్తమయ సూర్యోధయ చం 

దయాది వరనములు పసిద్దముతై పేర్కొన దగినవి; - 
వం ధి సలా 

ఆస మయ వర్ణనము; - 

“భవచండ తాండవ [భ్రమణ వేగమున 

దివినుండి పడిన యందియన(బోలి 

కిరిణ జాలంబుల కెంపు సొంపెసగ 



హరిశ్చందుడు కొలువు చాలించెను. అంతట సూర్యాస్తమయ మైనది+ 

ఉవయో తేజాలంకారములు పౌందుపరుప బడినవి. శివుని సాయంసంధ్యా 

తాండవ |భమణ వేగమున దివినుండి పడిన యండియ యేమో యనుసట్టు సూర్య 

బింబము. పడుమటి సం్యదమున ముగిసినది. ఇది మహోత్క్మష్టమైన భావన, 

చందోదయము:- సూర్వ్యుడస మించిన తరి నక్షతము లాతశముచె 

తలయెతి నవి. నురరాజూదేవి ధరియించు కర్పూర తటాంక మనునట్లుగ 

చం్మదుడుదయించెను. ఇందు ఉత్చేశాలంకారము నిబందింప బడుటయేగాక 

అతిశయోకి కూడ కలదు. మన్మధుడైన మాయదొంగ జనులపై మర్మతింన 

చల్చినయట్టి మహా భస్మము వలె విరహదాయకమై తళ్కు_ వెన్నెలలు వ్యాపించి 
నట. 441-450. ఇట్లు. సూర్యోదయ వర్ణనము ముగివిన పిదప పదంపడి 

సూర్యోదయ వర్ణనము గావింపబడిసదిః= 

“పదపడియుండు రాజుపై దిసనాధు 

డదె వచ్చెనని చెప్ప నరుదెంచురితి 

వేగు వాడును బోలె వేగురు జుక్కు 

బాగుగా బొడిచిన బలవల నేగి 

దజుచు మెబుగంగుటు తళతళ మనగ 

నెడి తూర్పుకొండ పై నిలిచె నాదిత్యుండు 45 1.460 

ఈ విధముగ మరల సూర్యోదయ వర్ణనము _గావింపబడెను. ఇంతీయే 

గాక మరల హరిశ్చం దుడు అరణ్యమున సంచరించు నపుడు కూడ సూర్యోదయ 

సూర్యా సమయ వర్ణనములు జరుపబడినవి. ఇట్టు కాఫ్యనున వర్ణింపబడక 

[పవేశపెట్టబడిన ప్మాతగాని వస్తువుగాని దృశ్యముగాని సంభాషణముగాని 

లేదనియే చెప్పవచ్చును. అన్నియు సహజములై కృ్మతిమాలంకారములతో 

నిండక యదార్థమాను తెలుపుచు తేట తెలుగు భాషలో వర్ణింపబడి సాధారణ 

వ్య కికీకూడ అందుబాటులో నుండుట గౌరన వర్ణనలలో (పత్యేకత. ఈతని 

వర్ణన ఒక్కొక్కప్పుడు ఆచేశపూరికమై వేరొకప్పుడు తెలుగు నుడికారమునకు 
వన్నెలు తె్చునదియై శివకవులలో ఆగగగణ్యుడై న పాల్కులికీ సోమనను 

తలపింప జేయుచున్నాడు. 
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దు 

మార్కండే యాది ప్రరాణములయందు కానవాస్ నూ తన వై పాతల అను సృజించు టర 

గాక్ర హరశ్చం|దాదుల పాతలను కూడ తీర్చెదిద్దైనాడు. ధీరోదాతుడై న 

హరిశ్శుం దుని యందు సమస గుణములను వర్జించి గౌరన యాతనిని ఆదర్శ 

పా, తనిగబేసెసు. మార్టూండేయప్పురాణ, చెవిభాగ వతముల యందలి హరిళ్చం 

దుడే కారణమును కెకయే వేటక్తె అరణ్యమున శెగినట్టు చెప్పబడియుండ గౌరన 

వహారెళ ఏం, డుడు తన ! పజలన క్యూరమృగముల బ వాటి నుండి కాపాదుటకే వేట 
ళ్లు యు వా 

కేగెను. ఇటు వెపుట : పజిరకతణయే తన నాయకుని లోని |తధానగుణమునుట 
Mh ట్తో 

న ' | లో జాల al 

హరెళ్ళుం: దుని కెటనర నము నందును ఒతొళాది సంహార వర్ణనమునందును 

వెడద వాతుల. గల్లు ద వివిభ బాణముల 

ఇక 

గడి గడి గజవ నొక్కట వేయుటయునుో 

ఇట్చాతడు *ంజిని | మాయించి బాణంబులు వేయ ఏరుండ శరభ సింహ 
నా 

రు గ మహిపాది మృగంబులు తెగి ముక _లగ విరిగి చెచురుచుండ 

= 
అటులనె ఆరణ్యమున మణి [కింద అర్థరా| _(తమున హరిశ్చం్మదుడు 

భార్యాపు తులను నక్ష,తకుని శ్రయనింపడెశి తాను వారికి కాపుండుట నిట్లు 



ఆట్టాతడు కాపుండుటయేగాక మహా భీక రాకారములతో పెల్లుబికి వచ్చిన 

బహుపిశాతతులను నేల కూల్చుటయగాక బేతాశళపతిని కడు సాహసముతో 

యుద్ధముచేసి చంపినట్టు వర్ణించినాడు. ఈ వర్గనలయందు నాయకుని థై ర్య 

సాహస, పరా|క మాది గుణములన్నియు [పకటితములై నవి, 

కావ్యారంభమునందు చేసిన నగర వర్ణనము వలన నీతిని పరీపాలనా 
పాటకము దెప్పకయే తెలియుచున్నది. ఆ నగరము ధరణి దెవికి ముఖదర్పణ మై 

శతురాజుల కసాధ్యమై యొప్పుచు పుష్పవన కోభితమై బహువిధ దేవతా 

_పాసొదములతో, సద్భాహ్మణులతో నిండియుండెను. అట్టి నగర పాలకుడైన 

రాజు దేవతాకోటికికూడ నచెలరువు గొలుపుచు నశ్వమధాది యాగము లొనర్ని 

యేడు దేవులందు విజయ సంభములు నాకెనని గౌరన చెప్పినాడు. 

ఇం[దసభలో వసష్షుని చే సీతని గుణగణములను కవి కీ ర్రింబజేసెను, 

“వినుము సురేంద యూ విశ్వంబునందు 

వినుతీ కెక్కిన మహా విక మోన్నతుడు 

తనరు షోడత మహాదాన వినోది 

వినయ భూషణుడు వివేక సంపన్ను 

డతుల సతీీ-రి మహాభాగ్యకాలి 

వితత ధనుర్వద విద్యాధికుండు 

కరుణాపయోనిధి గాంభీర్య ఘనుడు 

నిరుపము విజ్ఞాన విధ భానువంక 

శరధిచందుడు హరిశ్ళం[దుడన్ రొజు” 

అని ఆతని గుణగణములను పొగిడినాడు, ఇందు పేర్కొనిన ఆంశములన్ని యు 

పూర్యకాన్యములయందు కానరాని ఆంశములే- అతడు షడ్చకవర్షలతో 

నొక్కడేగాక మొదట పేర్కొనదగినవాడు. కాశీ నగర వాసులచే సీతని 

రూపరేఖా విలాసాదులను కవి వర్ణింప చేసినాడు. 

“రమణి నమ్ముటకునైై రొజమార్గమున 

జనుదెంచు నప్పుడాజాను బాహూలును 

బెనుపొందు మూపులు వీన పక్షంబు 
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నురుతర స్కందము నొజపగు మెను 

నరుదార రెప, ఎలక్షార్పక జూచి” 

Fa 

ఆని కాశీ పుర వాసు లాతనిని చ్మితముగ చూచుటయేగాక తమతో 

తామాతడు సర్వ దేవతలను మించి _పకాశించుచున్న వాడని చెప్పుకొనిరి. 

అందు వారు సందేహబడుచు కుతూహరిముతో చూచుచు శివ విష్ణువు 

రూపాదులకో పోల్చుచు మరుగుపడిన నిప్పుక వలె నున్నాడని గౌరవ వర్ణించెను. 

నాయకుడగు వారిశ్చం| దుడు తాను కట్టుగుడ్డలతో భార్యాప్కుతుల వెంట 

నిడుకొని ఆరణ్యమున కేగనపుడు నగర వాసులుదరు దుఃఖముతో నాతని 

వెంటనంటి వచ్చుచుండ నతడు వారినెతో కూర్మితో వెనుకకు మరలింప 

జేసినా డు. మార్మ్హం ండయాది పురాణములయందు హరిశ్చం[దుని భార్య 

విషయ మెచటను (పస్తావి: పబడకివో గా గౌరన తన హరిళశ్ళం దో పాఖ్యానము 

ఎదు కథానాయకిగా నామె పాతను తిక్చ చిద్ధినాడు, హరిళ్చం|దు డామెను 

వంట నిడుకొనియే చేటకేగెను, అచ్చట నామె తొడలపె తన తల నిడుకొని 

లీ 

కూ 

జా! లా 

వి, శమించినాడు, తాను పడా కషములను మరచి అరణ్యుమున నోమను చూచి 
ఉట రై 

పదితదిపి ర, re nn ను గక క “దు డ ధక సి యాచె 
ఆఉతంబుంజుదా 4, ౯ గుయ్మోడుు బులు ఎ కూ గుద్ధవ ను ca OU గ 

నమ్ముటకు నిచ్శగింపలేదు. ఆమెపై గల యతని [పమానురాగనులు 

ల నామె హితమును పాటించి గౌరవించినాడు, 

ఇట్టి హకిళ్చ్ళందునకు (బాహ్మణుల యెడను, గురువుల యెడను గల భక్తి 

గౌరవములపారమైనవి. దానిని బట్టియే విశ్వామ్మితుడట్టి చర్యకుప్యక మించి 

నాడు. వెలలిని ధన రాసులను కోరినాడు, . విశ్వామ్మితుని స్వభావము 

" దు డాతనిని మిక్కిలి గౌఠవించి ధనమొనంగెను" 

నక్ష. తకుడంః [కూరవ గా [ప పవర్తి ంచినను పల్లెత్తు మాటబున అనక ఆతని 

క్వి తన యోర్నిని . పదర్శించినాడు. అంతియేగాక ఇతడు కడు 

సమ్మదముకో చంవాలున కమ్ముడుపోయి కౌశికుని బుణమును సర్వమును తీర్చి 

నక్ష తకు నాజ్జకు చండాలుని వెంటనేగి నేవతల మనంబులు సైతము చూర 

స్మ స హకిశ్చంరుడు. ఈతనిని మెచ్చిన దేవత లతనికి 



“నివి నుండి కనుగొని దివిజులు మెచ్చి 

యవనీతవేశున కాకలి డప్పు 

దొదవ కుండగ వరండొనగి రా వేళ” 

అనుచు గౌరవ తన హరిశ్చంశ్యదుని పాతను పోషింధినాడుః చండాలుని 

గృహమున సూర్యవంశ చ్మకవర్తి కెట్టి ఆపచారము జరుగకుండ కొపాడినాడు. 

గౌరన హరిశ్చం[దునిలో నేకపత్నీ  వతానిరూధిని ని చూపించుటకేమాతంగ కన్య 

సృష్టయు అతని ఏరత్వ దీరత్యమును నిరూపించుటకే బేతాళాబి పాతల 

సృష్టియు తగిన విధముగా జరిగినది. రాజ్యమునై న వడలుకొనెను గాని 

చండాల కన్యలను చేపట్టనని హరిశ్చాం[ దుని శపధమగటచేతనే విశాంమి,తు 

డాతని రాజ్యమును |గహించుటకు వీలు చిక్కినది. ఆతని కులాభిమానమును 

కాపాడుటకే యంతమందు మరల ఇండాలు నింటికేగచున్న హరిళశ్చం్యదునకు 

దేవతలు వరము లొసగినట్లు గొరన చెప్పెను. ధీరోదాత్తుడై న హరిశ్చం్యదునిలో 

సేవాధర్మ నిర్వహణ విధి యమితముగా ని కూపితి మైనది. 

కొడుకు శవమును భుజమున నిడుకొని శ్మశానమున కేతెంచిన చం దమతిని 

గళమున గల మంగళ సూ తముమ శవదహన సుంకముగా నొసగుమని 

యాతడడుగ నప్పుడామె భరను గు రెంచినది. కాని ఆంతకు ముందే యామె 

చరితమును వినిన హరిళ్చందుడు ధరోధాత్తుడు గావున “ఈ తరుణి నా పత్ని 

యగు” నీని నన మనమున చింతించినను సేవాధర్మము విడవక:- 

“గట్టిగా నెలుగ కిగతి దలం పేల 

పుటై* విశ్వేశ నా బుద్దిలో ననుచు” 
రు a} థి 

తన తలపును మరల్బుకొనినాడు. అందులకే మనమామె యందున్నను సుంకము 

నడిగినాడు. అంతియేగాక అంతమందు వారు తన భార్యాపుతులని తెలిసినను 

పౌంగివచ్చు దుఃఖము మనసునందె నిలిపికొని ఏర బాబాని అజ్జానుసారముగ 

నామె తల ఖండించుటకు సిద్ధపడినాడు. మార్కండేయ పురాణమునందు తమ 

కుమారుని చితిపై నిడి చం్యదమతీ హరిళ్చం దులు చితిలోపడి మరణించుటకు 

సిదపడిరి. ఇక దేవీభాగవతమునందు చందమతి శిరస్సును ఖండించుటకు సిద్ద 

పడిన హరిశ్చందుడు విర క్తి చెంది మార్కండేయ పురాణమునందు వలెనె 
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భారాకసమేతుండ్రై మరణ్ంచుటకు ఆయతమై చీతి పేర్చుకొని శతావ్నెని (పార్ట్ం 

పగ నామె [పత్యకమై యతనిని కాపాడినట్టు కఠఅదు. కాన్ గౌరన కావ్యమున 

ధీరోదాత్తుకై న హరిశ్చం[దుడు సేవాధర్మము ననుసరించి తన యజమానుని 

ఆజ్ఞలేనిదే మరణింప సిద్ధపడక యెల్ల కష్టములను నెదుర్కొనుటకు స్విపడినాడు, 

అప్పుడు కౌశిరకుడాటంక పరచి చేపట్టి నిలిపినను విడువక భార్యక ౭ఠము తెగ వేస్ 

నట్టి ధీరుడు హరిశ్చం్యదుడు. మనంబున భార్యాప్కుతులపై నెంతటి యనురాగ 

మున్నను కర్తవ్యమే యాతనికి పట్టుకొమ్మ. అతడు సుతుని మరణమును 

భార్య మరణమును గూడ లెక్కింపని దీరుడు, అట్టి లోకొత్తర గుణగణుడ గుట 

కేత శివుడే సమస, దేవతలతో నచ్చోటునకు విచ్చేసి యాచ కవర్శికి సమస సుఖ 

ములతో పాటు శాశ్వత కీర్తిని కల్పించినాడు. 

చం దమతి;- 

హరిశ్చం్మదుని తరువాత పేర్కొనదగినది చంద్రమతి కథానాయికగా 

సీప్మాత పోషింపబడినది. పురాణములయందంతటను హరిశ్చందుని భార్య 

కై బ్యగా పేర్కొనబడినను నామెకెట్టి [పాధాన్యమును పురాణములయందు 

లభింపలేదు. గౌరన తన ద్విపద హరిశ్చం దోపాఖ్యాన కావ్యమునందు నాయిక క్షు 

నాయకునితోపాటు తగిన _పాధాన్యమొసగుటడోగాక యొక్కొక్కచొట 

ఆతనికి మించిన దూరదృ్భష్టీయు ధైర్య సాహనసములును గలదిగా నామెను తీర్చి 

దిద్దినాడు. పురాణకథలో నామ మ్మాతముగా వెలసిన హరిశ్చందుని పక్టపు 

డేవి గౌరన కావ్యమున నాయకునకు కుడి భుజమై నిలిచినది, హరిశ్చం(దుడు 

వేటకేగునపుడాతని వెంట నరణ్యమున కేగి తన కర్తవ్యము నామె నిర్వహించ 

నది. అటులనే సర్వమును విశ్వామి[తునకు హరిశ్చం[ దుడు దానముదేయ 

భరను పల్రెత్తుమాటయనక ఆతని నింకను | పోత్సహించినది. అనేక పర్యాయ 

ములు తన కర్తవ్యము నిశ్చయించుకోనలేని హరిశ్చం[దునకు కర్త వోళప డశము 

చేసి యాతని నత్య సంధతకుతొడుపడినది. ఎంతటీ ధీరురాలై నను నీమె మహా 

సుకుమారి. అరణ్యమున నీవె నడువరేక నడుచుచుండుట గురి ంచిన భర 

యామెను గూర్చి తానిట్లు తలచి నాడ్స;- 

“మును సౌధసోపానముల నెక్కలేని 



పాతచి|తణా వై భవము | 171 

వనజాక్షి య ధ్రెక్కి వరుస ౭ లములు 

పటికంబు రాకట్టు చెనెక్క_ నలయు 

కుటిల కుంతల యొట్లు గుట్టలు గడిచె 

నను వాంచ రత దెవాలి దాట నలుగు 

ఘనకుచ యేరీతి గడచె ఘట్టములు 

కళివనంబుల _గీడింప బడలు 

లోలాక్షి యడపులకో నెట్టు మెలగె 

దళ మైన కళ్టెండ తాకుస వాడె” *” 

ఇట్లు చం్యదమతి మహాభోగిగా,. మహా సుకుమారిగా [ప్రబంధ కన్యగా తీర్చ 

చిద్దబడినది. అటులనే కాశీపుర వీధులలో తిరుగుచున్న చం్యదమతిని గాంచి 
కాశీపుర వాసులు చేసిన వర్ణనములో నీమె రఈూపురేఖావిలాసములు తెలియు 

చున్న దిః- 

“మరి చూడరమ్మ యీమానినీ మణిని 

దెరపుచ్చు నద్దంబు దెగడెడు మోము 

జాతి సీలపురంగు జడిపించు కురులు 

లేత చండురు బిసాలించు నెన్నుదురు ర 
మద చకోరములతో మలయు న్మేతములు 
గొదమలళ్ళకు సిగ్గు గొలిపెడి చూపు 

కెందామరల నేవగించు పాదములో 

అద్దమును మించిన యామె ముఖ సౌందర్యమును జాతి నీలపురంగును జడీపించు 

కురులనేగాక సర్వాంగములను పలువిధములుగా పొగిడిరి. అంతియేగాకః- 

“సుందరి గాదిది సొజగు రాయంచ 

యంచ గాడిది నడపారు కోలమించు 

మించు గాదిది రాచ మెచ్చుల |పతిమ 

(ప్రతిమ గాదిది పచ్చి పగడంబు ఆతిక 

67. గౌరన హ.[ప+భా,ద్వి. 1589-1606. 
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లతిక గాడిది నవలావణ్య సరసి 

చిలుక గాదిది వికసించు చెంగల్వ 

గలువ గాదిది చం్యదకళ వంటి చెలువ 

చెలువ యీగతి విలసిల్ర గావలయు 

వలయు గాంతల కిటువనె బుట్టుగలుగ” 

అని సొబగురాయంచల కంటెను పగడంపు లతిక కంటెను చం దకళ కంటెను 

మించి అతిశయించిన యామె రూప లావణ్యుములను హొగడిరి. అట్టి సౌందర్య 

వతియెన చం ఓమతి భర్త కెన్నియో మారులు సందేహ నివృత్తి నౌసగినది' 

వెట కె యరణ్యమున 'కేగిన హరిశ్చంద్రుడు ఆలసి యాతని తొడలపై ణు దించి 

చెడుకల గాంచి భయపడుచుండ నామె తెనచేతి కంకణ మూడ్చి యాతనికి రక్షగా 

కట్టినది, అంతియేగాక మాయవేడియు మాతంగ కన్యలయు సృష్టి నెణుగ జాలని 

భర్తతో చందమతి యిట్టు పలికినది:- 

“ఇది యేమి నాథ నీహృదయంబు లోన 

వెదకి కార్యంబు వివేకింపజూడ 

నాపెడి మృగ మేడ యడియాన లేడ 

యీ పుష్పవన మేడ యెలనాగ లేడ 
కలుగనే మాతంగ కన్యల కిట్టి 

లలిత ని|భమ లావణ్య మహిమలను 

యయు పాయంబుల నిది నమ్మరాదు 

మాయలేడి కౌశిక మాయగాచోలు 

గురుని వాక్యము తలకూడెనో యేమొ 
సొరది నూరక చూడ జూడ నెల్లెడల 

బనుగాని బహుమవోత్సాతంబు లాదెవె 43౭౭+ 

ధీరోదాత్తుడై న హరిశ్చం[దుడు మాయలేడియ మాతంగ కన్యలయు 
జాడలను కౌశికుని మాయలుగా [గహింపలేక పోయెను. హరిళ్చందుని కోపము 

69. గ,హ,ద్వి. భాద, ఫీల్ 5.860, 
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ముప్రశ్థమింపజేసిన మంఖియు నది [గహింపలెక పోయెను. ఇంతకు ముందు 

మున కలసి కౌకికుని మాయోకాయములను దెల్బ తిరిగి వెడలి 

కౌశికుని వలలో జిక్కియును నది కెశికుని మాయగా (గహించు శ కిని 

గోలోగయెను* అజ్జయెడ చం। దమతి గురువగు వశిష్టుని మాటలను తలపింప 

జేయుచు మహావివేకవతియె ఆది యంతయు కౌశికుని మూయయేగానిచో నాలెేడికి 

నాకన్యతికు నిట్టె లావణ్య విభ్రమ విలాసాదు లెచ్చటనుండి వచ్చునని వాడించి 
రాజును మంతిసి మించిన వివేక మును _పదిర్శించినది. అటులనే మహారణ్యమున 

మహాగ్ని యెదురు రాగా భరను పిల్లవానిని కాసాశుటకె అందు [పమించి 

కార్చిచ్చునే భయ పెట్టినది. రాజు భార్యనమ్ముట కిష్టపడక తానె యమ్ముడు 

పోవుటకు సిద్ధపడ చంద్రమతి రాజును సమాధానపరచి తానే ముందమ్మువు 

పోయినది. కావ్యాంతమందు భార్య కంఠమునే నముకవలసి సివచ్చి చేతులురా 

హరిశ్చం[ దుడు సుతుని మరణమునకు నేడ్చుచు భార్యకట్టి శిక్ష విధి.పవలసి 

వచ్చెనని య్మశువులు కొర్చుచు మోమరవంచియుండ క ర్రవ్యము గు ర్రింపచేసిన 

ట్రే 

సతి చం్యదమతి. ఇట్టి దీరయైన చం దమతికి పుతునియెడ నెనలేని _పేమకలదు- 

ఆతని మరణమునకు పట్టరాని దుఃఖము ననుభవించినను ధీరగావున దహనము 

చేయవలెనని గు ర్రంచుటయే గాక తెల్ల వారకమునుపే యజమానుడగు కాల 

శికుని గృహము నకు పోవలెనని గు రెంచినది. ఈమె మవ ో పతి వత, భర 

చేతిలో మరణెంచుటయే మహా భాగ్యముగా తలచినది. ఒక మూల తన కంఠము 

నుత్తరి రింపనున్నారని తెలిసినను భర పాదములకు నమస్కరించి చిరునవువై 

చిందించుచు భర్తపై చూపులు నిలిపి వేవేల జన్మలకు నాతడే భర్త గావలయునని 

భగవంతుని వేడుకొనినది. 'ఈ విధముగా గౌరన కావ్యమున చం దవతి పాత 

[ప్రముఖ స్థానము నలంకరించినది. 

నక తకుడు:_ 

“ 

ih 

తదుపరి గౌరన పోషించిన పాలలో నక్షతకుడును కాలకౌశిక కలహ 

కంఠలును చెప్పదగినవారు, మార్కండేయాది పురాణ కథలయందు చండాలు 
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డగు వీరబాహుని వర్ణనాదులు కలవు. కాని కాలకౌశిక కలహకంఠుల ప్మాతలు 

కానరావు, వానిని గౌరనయే పొషించెను. 

నక్ష తకుడు కౌశికుని శిష్యుడు. ఇతడు కాలకౌశికుని మాయలను నెర 

వేర్చుటకై హరిశ్చం[దుని వెంటనంటిపోవును, గురువు మనసెరిగిన నక్షతకుడు 

హరిశ్చం దుని వెంట నడిచి సమయమెరిగి యాతనిని పరిపరి విధముల బాధించి 

నాడు. తెలుగుడేశమున నవడై నను తన వెంటబడి బాధించువానిని నక్షతకుని 

వలె వెంటపడినాడనుట యీ _ నక్ష్మతకుని పాతను బట్టియే యేర్చడినది. 

ఆరణ్యమువందాకలి బాధచే నడువలేక సుతుని మూపున నిడుకొని పోవుచున్న 

హరిశ్చం్యదునితో తాను నడువలేనని మొర పెట్టుకొని యాతనిని నక్ష|తకుడు 

బాధించినాడు, చివరకు హరిశ్చం[దుని వీసమె తైనను చలింప జేయలేక మహా 

పతి వతయగు చం్యదమతి మనసు మార్చవలెనని యెంచి యామెను సమీపించి 

హరిశ్చం[దుని విడిచి తనవెంట తిరిగి నగరమునకు వచ్చినచో లోహితునకు 

రాజ్యమొసగి పట్టాభిషేక మొనర్చెదనని నక్షతకుడు లోభ పెట్టును. అట్టుకానిచో 

హరెళ్చం్యదుని వెంట నడచుచు బుణము తీర్చలేని రాజు మునినాధునికోపాగ్నిలో 

నాశనమగుటయే గాక భార్యాప్పు తుల నమ్మివేయునని కూడ నక్షతకుడు బెది 

దించెను. 

“లే దుపాయం బింక లేశ మృాతంబు 
వేదినీ పతి కిట మీద నూహింప 

నొదవు వేరాకట నుదరి హుమ్మనుచు 

గదియు బెబ్బులి వ వల గోశికు డలిగి 

తడయక వచ్చి మాసిధనము దెమ్మనుచు 

నడిగి యద్దాని బిట్ల ఎదలించె నేని 

కడువడి గర్భంబు గదలి కంపించి 

సుడివడి నిన్ను సూతుని నక్క అకు 
బోయినందుకు నమ్మిపుచ్చు భూవిభుడు 
తోయజానన నాకు దోచిన బుద్ధా 

65. గౌరన, హక. _పధమ. భాగం, ద్వి 2 80-255 
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అనుచు చంద్రమతికి నుపదేశించి చిరునవ్వు నవ్య నామె సతికేడుగడయే 
పతియనియు నాతని తోడిదే లోకమనియు తెలియని యజ్ఞానిగ నక్ష్మతకుని 

గురించి తెలియజెప్పినది. 

హరిశ్చం్యదు నేదో విధముగా బొంక్రింపవలయునను నదియే కళకు 

నుద్దేశ్రము, ఆందులికై పడరాని కష్టముల లొనరించినను హరిళ్చం్యదుడు చలింప 
లేడు. చివరి కాతని నుండి భార్యాప్కుతులను వేరుచేసినచో నతడు చలించునను 

నుద్దెశముతో నక్ష్మ్యతకుడు తాను కాశికాపురి పవేశిందిన రాజును సమీపించి 

కోపముత్రోః_ 

“భూమీశ మాటల (బొద్దు బుచ్చెదవు 

తామసంబేల * ని తడి వెరవేది ? 

తరుణి బాయగ లేక తల్రడించినను 

మది యుపాయము జెప్పు మాధనంబునకు 

జాగు సేయక పత్ని జట్టిగా నిచ్చి 

నా గురు నాధు దనంబు జెల్లింప 

జచ్చెర లేచి వచ్చెదో! మౌని కడకు 

వచ్చెదవో 1.2....466 2422664 44 

అనుచు భార్య నమ్ముటయే తన బుణము శ్రీర్చుట కుపాయమని తెలు 

పుచు నాతనిచే పట్టి లాగి లెమ్మనినాడు, నక్ష్మతకుడు బొంకుట కిష్టపడన్స 

హరిళ్చందుడు చివరకు భార్యా ప్వుతుల నమ్మి చండాలునకు తా నమ్ముడు 

పోయి కౌశికు బుణము తీర్చగా నక్ష్మతకుడు వెడలినాడు. ఆతని పాత 

కేవలము హరిశ్చం[ దని కష్టముల పాలనరింప కరించి కావ్యమునందు [పథాన 

స్థానము నలాకరించినది. మార్కండేయ పురాణమునందు కౌశికునకు మాజుగా 

విశ్వామ్మితుడే మాటిమాటికి వచ్చి ధనము నిమ్మని వేధించినట్లు కలదు. మారన 

దానికంటె గౌరనదే రసవ త్రరమగు కల్పన. 

లా 
= 2 న ఇ. 

10. గౌరన. హ, ద్వితీయ. భాగం; ద్వి 291.298. 
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కాలకౌెశిక కలహకంరుఅి వాతలు; 

కేవలము నాయికయగు చర్మదమతిని వేధించుటకై సృష్టింపబడిన పా శ్ర 

రేఖాదులును వీరి సంభాషణలును హాస్యమును, కొంత దోతను (5 ట్ర par ల fy థ్ 

చం[దమతి నమ్ముటకు సెద్ధపం హద బం దుని చూచిన కాలకౌకికృరు 

| లే రిశ్చం దుడు కాశ్కానగరము (ప వేశంచుటక్త, 

ముండే కౌశిక నాజ్ఞచే కలిపురుషుడు మాయావిపుని వేవయుల్రోనగరముత్తో 

నివసించినటు గెరన కావ్యమున తెలుపబడినవి. ఈతడు ధనార్జన కె యనకము 

లగు నిచప్తు పనులొనరించుచు జనులను ధనము కొండు 5 కొండనుచు బఎెం౦ద్రు 

బతిమాల్నుచు నిచ్చిన తదుపరి వడ్డప వడి కట్టి వారిని పరి పడివిధముల వేదించు 
టై 

చుండ జనులి 'తసిని;-_ 

“ap 

మటు మాయలాడు కంబళ పురేషంబు 

కరంతల పిలి పట్టిన దాబ్బ 

కుడక షుండని చూపట చెగడ” 488.685. 

కొలకకికుడుగా నా నగరము _పసిద్ది వహించెను. తానాచరిందు విధము 

 సీతడు వరిశ్చందున కుపదేశించినాడు. ఇక ఈతని రూపురేభాదులు 

నుల్తి గడ్డంబు నత్యు గ్ర దుష్టియను 
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యరని దోవతియు పంచాంగబుం ముది? 
టి 

బరగిన కరతి శ్రీ ప్యతాల సంచి 

యొరిగిన గొడుగును నుసిరాలు కోల” 

ను ధరించి వచ్చెడి యాతనిని చూచీ జనులు “నడపీకుశ వచ్చెననుషు 

నాతని శరీరపు కంపు భరెంపలేక తుప్పున నుమియుచు దూరము జరిగిపోవదు కని 
wa ees: న కే చెప్పబడినది. ఎట్ట కేలకు కెన్టికుడు నక్ష తక నువు సహాయుడుగా నికివి చం: చ ౬ ల 

మతిని లోహితాస్యుని తగిన ధనమిచ్చి కొనినాడు. చం వషతిని తన వెంట 
సిదికొని పోవునప్పుడాడె క్షరులు పట్టి లాగి యామెకు బాధ కలిగించుటయేగాక 

మోయలేని బరువుగల తన మూటను “నామెకివి చ్చి మోయించుముడ కాశీపురవీముల ఎత్తి 

తోని స్రీలు చూచి పలువిధముల విచారించిరి. ఏ పదాలు లురు కొదరు చైలకేని 

కాలకెశికుని జ3దెము [తెంచి యాతని చేతికోల విరిచి వేసి పలువిధముల నాతణి 

జాధిందిడి ఆట్టి కాలక"శికునకు తగిన భార్య, క లహకం3. చూప్పుచేఖాడు చే 

ధర్రను మించి నామ సార్భక్య మొవనదించు కొనినది. మహి పత, వతయుు చం, చ 

మతికి వ్యతిరేక మైన గుణగణములు కలిగిన వాతగా కలహకంకి బషింపబడెను. 

ఇక ఈమె దూపము దర్శింపగానీడి. 

“మెదుక పట్టిన తల మెడ గండమాల 

జి మీదను నుడి నులిగొన్న బొమలు 

చె బా క్రి ఉలి. దియ విడిపండ్డు చెక్కిలి బది పుల్చిరియు 

బడి వేలు చన్నులు బడశాకి నోరు 

రోటుహోయిన చెయ్యిజె మ్ము కంపరము 

చాటుగాలును జలువలెను ఉన్న నదుము 

ఫై గ పిక్కలు నంట బలిసిన తొడలు ఖల 

ముల. 
ము 

మొన్దువాదంబులు ముడేగిన (వేష 

గయికు నల్రని మేను గలిగి దయ్యంబు 

చరా మనో రడ 

69. గౌరన హ.ద్వి.భా, 492-504 
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వనిత... ఆ9 0409000040. దది కట ప్ర". * 

అని లోకమునగల వికారమంతయు దూపాంది నట్లుగా నామె చికింప 

వేవించుటయే యా యూ సృష్ట యందలి (పధానోద్ద్మోము లోహితాసుఃని ఆర ణ్యమున i / ౧౫ 

ఫ్రీ 
కంపి కౌశికుని కోరిక వలింపజేసి మూ వాలుకు పొముకాటుచే వురణిందుటకి కై 

దోహదకారిణి యెనది. పుతశోకముచే కుమి౨ కుమిలి యడ్చుచున్న చంద 

మతిచే నింట నన్ని పనులు చేయించుకొని తనకు నిదవచ్చువరకు కాళ్ళు 

ఒ తించుకొనినది. ఈమె న ష్ట్చే చం ం_దమతి | కష్టములు తారాస్థాయి నందు 

కొసినని, ప్రీకి గర్భకోక మును మించిన శోకము మరియొకటి లేదుకదా! 

10. గౌరన హ, ద్వితీయ కాగం-ద్వి 1060-1001. 



A 
కంంగారముగాక వీరము | పధానరసమై యున్నది ఈ ఈ ఏరముకూడ యద్దవీరను 

గాక సత్యఎర ము. ఇందు వీరమునకు ఆలంబనము హరిశ్చం|దుడు, ఊద్రీపనము 

విశ్యామి|తుడు. ఏర్రమున కుత్సాహము స్య సాయిభావము ధర్మ రక్షణ సమర్థమగు 

ఏకము లోక కలా క ణమునకు సాస్వాధ్యమగును. పీళకు ధర్మ పధాన మేనను 

క్షమ, ధ్ఫుతి దయాడి దళవిథ శేధములచే నొప్పియున్నది. అట్టి ధర్మమునకు 

సత్యము [పధాన మైనది చని సరషశా స్రములును తెలుపుచున్న వి. సత్యఏరము 

పధానరసముగా కలిగిన యో కావ్యమునందు హరిశ్చం[ దుడు ధీరోదాత్తుడు. 

సత్యపీర మునకు దానదయాది గుణములు ఉత్సాహమును కతిగించి హరిళ్చం్నదుని 

ఏీర్యవంతునిగా నొనరించినవి. ఈతని భార్యయగు చం్యదమతి దిరనాయిక లూ 

నాయకునితో సహకరించినది. ఈ కావ్యమునందలి వీరము కరుణ ఏీభత్చ 

రౌ్యదొద్భుత హాస్యాది రసములజే పోషింపబడి పరిపుష్టినందినది. వర్ణనాపైై భవ 

మెంతయున్నను, రసౌచిత్యము లేని కావ్యము చలనము లేస్ బీవివంటిది 

ప్రాణ హరిశ్చం దో హపాఖాంన కథలయండు ఉపదేశమే (పధానమగుటచేత 

హకశ్నల్యదుని సత్య నిష్టమాగతమే నిరూపితము, ఆవి సత్యమునకు వ విజయము 

మే 

నాయకుని భార్య యగు చం్యచవుతి హె, తకు వానిలో | ప్రాధాన్యము కానరాదు 

కాని దెలుగున మెదటికావ్యముగా గోన వెలియించిన హరిశ్చందోపాఖ్యాన 

కావ్యములో వర్ణనలతో పాటుగను వె హ్మాత హోషణతోపాటుగను రనపోష ణముకూడ 

జరిగి యది పరిహార కా కావ్యముగా తిర్చిదిద్దబడెను+ అనేకములగు సన్నివేశము 

లును సందర్భబుబు మను సంభాష ణములును వర్ణనలును పాతలును కూడ నె రస 

పోషణ కుపకరించినవి. హరిశ్నం దుడాడిన మాటను నిలబెట్టు కొనుటలో 

పిగ్రమును విశాఇమి (తుడు తనపంతమును నగ్గించుకొనుటలో రౌదమును 

హరిశ్నం్యదుడు భార్యాపు[తులతో పడిన బాధలలో కరుణమును పోషింపబడినవి 



180 హరిశ్చందోపాఖా 

అకారణముగా హరిశ్చం్యదునియెడ పగబూని కౌకికు డాతనితోబాటు భార్య 

పుుతులను గూడా నానాబాధలకు గురిచేసినాడు. సత్యసంపన్నుడై న హరిశ్ళం 

[దుడు కలిమిలేములను కావడికుండలుగా బావించినాడ:* విళా కమి తుడు తనను 

ఆకారణముగా వేధించుచున్నా డస తెలిసియు బాధలను నంతోషముతో ననుభవించి? 

వీశ్వామి తుని పల్లెత్తు మాటయెన పళు:ని మహానుభావుడు హరిశ్చందుడు, 

అతనిని మించిన వారాతని భార్యయగు చం దమతియు మం్యతియగు సత్యకీ ర్రియ 
వెరు నిండుకుండలు, ఆ కారణములచేతనే కరుణమున కింత [ప్రాధాన్య మీకావ్య 

మున కలిగెను. హరిశ్చందాదులు పడు బాధలు చూచిన పాషాణహృదయ 
మెనను కరిగిపోవును అనేక సమయములయందు విశ్వామితుడే ద్మిగ్భమ 

చెందినాడు, 

సత్యసంధుడై న హరిశ్చం[దుని బొంకింపవలెనను సంక 

సర్యనాశనము చేయుటకై సంకల్పించి విక్వామి[ తుడు మాయలేడిని కల్పించి 

హరిశ్ళం దుస్ తన ఆ|శమమునకు తెప్పించుకొనినాడు. మాతంగ కన్యలను 

స్పుష్టించి రాజును చేర పంపినాడు, కన్నె తియెన పరస్రీలను చూడని వాడును 
రా 

నేకపత్నీ [వతుడును అగు హరిశ్చం, దుడు మాతంగకన్యల కోరిక తిరస్క_రి:చు 

టచే కౌళికుని కోపమున కాస్కారము కలిగినది. మాతంగకన్యల శృంగార 
ణు ణో లా దబా బం అ వలి చ్ చేష్టాదులు మనువరి, తము నందలి వరూవిపెని తలపించుచున్న వి ఇప్పబ్దున 

మాగతమే శృంగార రసాభాసమున కాసా గ్రారమీ కావ్యమున కలదు. అది కూడ 

మనుచరి తమునందలి వరూదిని (పవకాఖ్యుల శ్చంగాలా భానమును బోలి 

యున్నది- మరియెచ బ్రటను గెరన కావ్యమున ఇట్టి శృంగార వర్ణనము కానరాదు. 

మార్కండేయ పురాణ దెపిభాగవతయుల యందు నీ మాతంగకన్యల సృష్టి కాన 
రాదుః స్కాందపురాణ ఆర్హ ఖండస్థమని పేర్కొనబడిన హరిశ్చ్ళం దోపాఖ్యాన 

కావ్యమునందె పస క్తి కలదు కాని యింతటి విపులవర్షనమందు కానరాదు. 
రసపోషణమునకై గౌరన కావించిన అపూర్వమైన కావ్యవర్ణన మిది. 

ఈ కావ్గ్యమునందు సత్య వీరమునకు తోడుగా కరుణరసము పోషింప 
బడుట విశేషము. విశ్వామ్మితుని |కోధమధికమైన కొలదియు హరిశ్చం[దునిలో 
సత్యసంధతయెడ  నుత్సాహము పెరిగినది, మాతంగకన్యలను మాటిమాటికి 
వివాహమాడుమని హెచ్చరించు విశ్వామి తునకు హరిశ్చంద్రుడు “నేను పాలించు 
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రాజ్యమైన విడుతుగాని కులము విడువనని” సమాధానమిచ్చినాడు. సమయము 

నక్రై వేచియున్న విశ్యామితునకు వెదుకబోయిన తీగ కాలికి తగిలినట్టయినది 

వెంటనే తథాస్తు మా కంతియచాలు నని పలికినాడు, సంకోచమేమియులేని 

హరళ్సండుడు నిండు మనముతో దేవ భూదేవ మాన్యములు దక సమస్త 

రాజంమును ఆ ష్టైశ్వర్యచంలను విశా్యమితునకు ధారాధత ము చెసినాడు. ఇది 

అపూర్వమైన సంమఘమటనము. మాటి పట్టింపునక్తై సమ స్తమును ధారవోయువ్య క్తి 

ఉండుట ఆరుదు, ఆందును ముందువెనుక లాలో చింపక హరిళ్చం(దుడు మాట 

వరుసకై అనిన మాటలు విళ్వామితుడు పట్టుకొనినాడు. సంతోషముతో తన 

మనమున లేశ మెన సంకోచములేకయె హరిశ్చందుడు రాజ్యమును ధారవోయుట 

విశేషము చం దమళి కూడ తగిన యిల్లాలు. రాజ్య పధానము మానవాళినేగాక 

చేతాకోటిని గూడ చకితపరిచిన సంఘటనము. అందులకే:- 

“ధారవోసిన జలధారకు మున్నె 

తొరగె. బువ్వుల వాన తోడనె [మోసె 

సురదుందుభులు మునిసుతులు(జలంగే 

గెలిచె వసి ఘ్లండంక లి లే దటంచు 

నలనొప్న నాకొశవాణీి భాషించె” 

నని వర్పించినాడు. జలధారకు మున్నె పుష్పవృష్టి కురిసినది. నురదుందుఖులు 

, మోగినవి. ఆకాశవాణి భాషించినది. ఇచ్చట అద్భుతరసము సోషింపబడినది. 

మార్మ_ండేయ పుగాణమునందు హరిశ్చం[దుడు రాజ్యము ధారవోయు 

విషయము పేర్కొనబడినది. కొని రాజ్యము కావలెనని విక్యామి తుడు కోరిన 

పిమ్మట హరిశ్చం దుడు నిర్వికారముగా రాజ్యము ధారవోసినట్టు కలదు. అటు 

లనే దేవీభాగవతము నందును కలదు* కాని గౌరన కావ్యముసందలి రసౌచిత్యమున 

కందు తావు కానరాదు. స్కాందపురాణ హరిశ్చం దో పాఖ్యానమని పేర్కొన 

బడిన కథయందు మాత్రమే సంఘటనము పేరొనబడిను, ఇటులనే మాయా 

లేడి సృష్టియందును నూతంగ కన్యల సృష్టియందును నద్భుతరసము పోషింప 

బడినది, ఇదియు మార్కండేయ పురాణ దేవి భాగవతముల యందు కానరాని 

సంఘటనములే. అంతియేగాక అరణ్యము న కారుచిచ్చు [కమ్ముకొనగా చంద 
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మతి ఆందు అద్భుతముగా [ప్రవేశింప అగ్నియే చల్దారిపోఐ ఎన 

మహాద్భుతము మైన సంఘటనము, మార్కండేయ పురాణ దేవిభాగవతముల 

యందు కానరాదు. కావ్యాంతము నందలి దేవతా సాజాత్యా-రముకూడ అద్భుత 

వనమును పోషించినది. ఈ సంఘటనమునూర్కుండేయ పురాణ దేవీభాగకత్త 

ముల యందు కానవ వచ్చుచున్నను వానియందు లేని చమత్కారము గ "రన కావించి 

నాడు. పుత్రి కోకము సహింపశగి యాదంపతులు తాము మరణించుట కె చికి 

పేర్ళుకొని యందు పవెశించుటకు సిద్ధ 

దేవతాకోటితో పత్యక్షమయె య్యెననియు అప 

పించెననియు దేవడుందుభులు _మోగెనసియు గారన పరక , దని థఖాగ సతము 
(32) 

సందు హరిళా ం|దుడు చండాలున క మ్ముడ: వోయి (తీకర రం కు 

పడ లష్మసమేతుడై న నాకాయబ్బుదు 

Fan 

మున ఇం డడు అమా ఎత కురి 
ది 

రహా 

వ లి 
పలికినపుడే ఆకాశవాణి అతనిని కీరించినట్టులును వుష్పవృష్టి కురిసి దవదుందు 

భులు రో నట్టును వరింపబడే ను, అంతమున గ రన కా మ్యమునందు వలె చం చ 

ఫ్ మతి శిరస్సు హరిళాం దుడు ఖండింపవలసి రాగా నాతడు దానిస్ భరింపళే 

భక చితిలో దూకుటకు భార్యతో సివపడగా శతాశిణి [పార్ధాప యమధర్మ 

గూ రై ను 
? 

1 
నకు భార్య నిరపరాధియని తెలి 

రగ నున్నది. తాలిమి తూలిని సోదా దాతు డై ) హరిశ్చం్యదుడు తనను చేయిపటి 

కపుతుడదైన బాలుని శవమెడు 

విశ్వామి తుడు వారించుచున్న ను వినక సమస దేవతాకోటియు నాకాశంబున 

విమానములలో వేషించుచుండ ఖడ్డమ తీ ఆమె కంఠానాళము తెగ వేసి వాడు 

ఆమె కంఠము తెగుటకు నూరుగ పూలహారమై కంఠమున నిలిచెను. ఇది అత్య 
ద్భుతమైన సంఘటనము తన చెతిధార తప్పెనో లేక విశ్వామ్మితుని మాయయో 

తలియజాలని హరిళ్చం|దుడు తిరిగి ఖడ్గ మె త్తి (వేయ నుంకింప గౌిరీసమీతుండ్రై న 

పరమెళ్వరుడు [పళ్యక మైనట్లు వర్చింపబడినది. గౌరవ శివకవి యగుటచేత 4వ 

దర్శనము కావించినాడు. ఈ విధముగా ఆంతమందద్భుతరసము పురాణముల 

యందు కానరాని విదముగా గౌరవ వర్షించినారు. 

వశిష విశ్వామి తు లిం దస భలో పతిజులుచేయు. సందర్నమున రొద 
© ఓ కా భి | 

రరము పోష్షింబడినది, మారం_3డేయమున కానరాని సంఘటనమిది. డేవి 
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బడిన హరిశ్చంద కథ యందు ఈ సంఘటణ 

కల్పించు పట్టులందును రౌ 

డేయాది పురాణములయందు కా? 

ములు దానిలో కానరావు. 

నవది యుండని రీతిన 

విశ్వామి తు 
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చంయ్యదమతీ తనబోలున శవము కొనిహోవును. ఆ సన్ని వేశమున కాంళశిక్షుని 
జూచి పురవాసినులు: = 

“అదె విపభల్లూక మరుదెంచె దల కి 

పదపద మనుచు నప్పార కామినులు 

పెట్టగా నొండొరు బిలుచుచు గలగి 

జల్టున గమనిచ్చి సందులు దూజి 

పొవంగ్ అ... = అ " 944.48. 

పక) గాలి త కలగి పోవ బాలురిలో నా నాతని 

నడిచి యొక )_డు చేతీ కోలదో వెచె 

బెదరకొక్కండు శిఖ బజెజికి రాదిగిచె 

బొడిచె నొక్కుడు తూటు వోవగ నెకి. 

విడిచె దోవతి కట్టు వెస నొక్క_రుండూ 

నొక్కుడు మేసంబులూ రాదిరా బెజికె 

నొక్క_ండు జందెంబులాగి (చెంచి వెచె 

నొక్కిండు గొడుగు డాయచు బట్టి విరిచే 

నొక్కుడు ప్ప సకం బొడిసి కె కొనియె 
చ్ 

ళన 35 ఈ దాక Cr CUR a ౪. 

విల అణ పిర్టాటో ఇట్ల" ఇత 5౭4 

బక్క చీవోఢు లంపట వటినటు” 
అ (6 

నని బాలు లాతనిని పెట్టిన బాధ ఇప్పట్టున మనకు నవ్వు కలుగుచున్నది. 
వి పుని నట్టు బాధించుట సాధారణ పరిస్థితిలో దోషమెనను సాత్మికూరార న 
చం దమతి 

సమ 
tu sy 

తిని వధించిన తీరునక్తు పరస్త్రీ లును బాలరును నట్టు చేయుట హాస్యము 
తావక మైనది. ఇమీలనే భార్యయగు కలహకంరిచె కాలకొశికుడు దెబ్బల. తిను 

దరు ఇముగకు అతడామెకు భయపడు. సమయమునలయందు హాస్యము పోష్షింప 
బడెను, వీనిని మార్కండేయ పురాణ డేవీ భాగవతములయందు కానరాన్సి 
సంఘటనమలని చెప్పవచ్చును, ప హాస్యముతోబాటు కలహకంథఠి కాలకౌశిక వీర 
కోహు కుల రూపరకేశ్రా కావర్గ నమునందు ను శ్మశాన వర్తన 

వర్షనమున అదును జుగుప్స వోపింప 

బడినది, 
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కాలకౌశికుడుచం దమతిని క్రొనుటకై పోవు సమయమున నతని వర్ణనము 

కలదు. వాస్ ఆకారము మనకు వికారము కలిగించును. వాని గుణగణముల 

వర్ణన కూడ నిటులనే ఉన్నది. ఈతడు సమీపింప పురజనులు అదె వచ్చె 

నడపీనుగ యనుచు తొలగుచు అతని శరీరపు కంపు భరింపలేక తుప్పున నుమ్మి 

వేయుచుందుకు ఇంక నీతని కోరిక లాకారమును మించియున్న వీ, 

ఎవ్వడు మృత జాతు(డెవ్యడు రుగ్ము( 

డెవ్య('శు దుర్ముతుం డీపురిలోన. 

(బేతవాహకుని గాంవిలువ రెవ్యరును 

| దాడిగా వెడలింప బడుగులు లేవు 

బొమ్మ కాకానుల భోజనమ్ములకు 

రమ్మని _పొర్థింప రాశొక్క-_ రుండు 

పెండివంటలు నెయ్యి బెల్లంబు పప్పు 

గండశాంతుల( దృపిగా( దినలేదు 

చేదా! మృత్యువు చంపలే(డా! జముండ 

కాదేని చావులు గజవాయె జగతీ 

సీకొట్టికకు వి పుడెట్లు చేరెడిని 

గై కొని |బితుక నేగతి గలదింక 

మూ(కలై జమలు సిర్మూలమై చనిరో! 

లేక నావీనుల గదిసెనో చెవుడు 

_కుతి సుఖంబుగ మాజీ శుష్క్రరోదనము 

నితంబుగ ముని నేడు వినరాదదేల? 

అని తలపోయుచు నాహారిశ్ళం[దుని సమీపించి మానవాళి భయపడుచు వేని 

కోరుకొనదో ఆవిషయములు కాలకౌశికు నకు మహానందము కలగించును, ఈతని 

భార్య యీతనిని మించిన మూర్తి. ఈమె. వర్ణన మింతకు పూర్వవుదాహృ 
త్రము అట్టి ఈ మెను చం[దమతి ఏీశ్షీంచీనది. కలహాకంరి మేహ భావము 

నకు మూ ర్రీభవము, రూపమునకు తగినదామె పేరు. 
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వీగ్రబాహుని ఆకార వీకొరాదులు కూడ జుగుప్పాకరములు- మారం 

డేయప్పురాణదేవీ భాగవతములయందు ఏరణాహుని కాపమును శ్యశానమును 

వర్పింపబడినది. అందు మారన మార్కండేయ పురాణమున నొక వృత్రములో 
మా[తమే యీవర్ణనము కావింపబడియుండ గౌరన దానిని వితము గావించి 

వీరబాహుస్ రూపమునకు తగిన విధముగా శ్మశానము కావింఎను అదియు 

ఇందు (పతి సంఘటనమును హరిశ్చం దుని బొంకించుటకై కల్పింపబడినది. 

చండాలున కమ్ముడు సోయి ఆశ్మశానమున నివసించుటకు హరిశ్చందుదు 

చూపిన ఉత్సాములోనే సత్యఏరము పోషింపబడినది. ఆ నత్యఏరమున కాలంబన 

ముగా కరుణ మిందు |పత్యక్న మగుచున్నది. కట్టుగుడ్డలతో హరెళ్ళంటదుడు 

కాననముల కేగినప్పుడును అతడు నక్ష తకులి వలిననేగాక అఆరణ్యమున ఆకలి 

దప్పులచేతను విశ్వామితు కల్పిత కంటకాది విషయములచేతను బాధలు పడిన 

సమయములయందును గుండెలు పిండివేయ కోకను మనకు కలుగు చున్నది, 

ఆటులన చం దమతి ఆగ్ని యందు _పవేశించునపుడుకు హరిశ్చందుడు భార్యా 

పుత్రులను ఆమ్మనపుడును చం, దమతి వ లకిథిక్రుగు గృహమున పడిన బాధపడు 

పట్టునను, బాలుని మరణ  సంఘటనమందును, చం, దమతి వానిని శ్మశాన 

మున తెచ్చి అచ్చట భర్త ను కలిసినపుడు, చివరకు స చల్బదనతి శిరస్సును 

హరిశ్చం దడు నరుకుటకు సిదప డినప్పుడును, కరు ణమునక్షు _పాధాన్యము కరిగి 

ది. ఏనినన్ని టిని Pes ముగా  వదుర్యానును ఆశాశ్యత మైన సుఖములను 

లక సత్యములనందే మనము నిలుపుటిలోనే నేరమునకు స్థాన మేర్పడెను, 

విక్యామితుడు తన చేయి పట్టి పిలిచినను తన పని నెరవేర్చుకొనుటకే 

హరిశ్చచళదుడు నిశృయించుకొనుట వీరల క్షణము. అందుకే పరమేశ్వరుడు 

దిగివచ్చి అతనిని సమీపించి నివారింపవలసి వచ్చినది. 

3 



గౌరన అలంకార ఎభవము 

ఆలంకారములు.లో కోక్తులు=జా తీయములు 

గౌరన రచనలో నొక పత్యేకత కలదు. పతి వాక్యమును |పతి 

వా తయు (పతి స సుటిన మును (పత్యే క మెనరై అర్ధవంత మై సాగినది. అడు 

గడుగునను ఆలం కార ములతో, కోకో క్రు= తో, జాకీయములతో నిండి అతుకుల 

వొంతవతె గాక యుప్పినది, ఈ ఆలంకారములు ఆతని వర్గ నములికు పూస 

తోసి దారమువలె నొప్పి కా వ్య శిల్పమును నినుముడింప జేసి వది. “ఉపమా 

కాశిదా స్య" అసి లోక్కి ఈ సందర్భమున గొరనను కా?దానుని పక్క 

వచ్చును. చేవేయ్యదుడు కొలువు కూటమున ముని గణ సేవితుడై పరి 

వేష్షించియుంగే, మునులను చిక్కు. _పశ్న అడిగెను అంతట మునులందరు 

ముందు వెనుకలకు చూచుచుండిరి అట్టియెడ వశిస్టుండు లెచిః_ 

“వరుస నార్వురు చ కవ రులలోన 

దరీమిడి మున్నెన్న డగు చక్రవర్తి. 

ఆందరు  ముసులును ఆశ్చర్యముతో చూచుచుండిరి. కోపమున దూర్వాస 

హర్షెకి త మ్ముడనదగినవాడును వశిక్టునకు వ్యతిరేకముగా సంచరించు వాడును 

ఆగు. విశ్వామ్న తున కామాటళలు చెప్పులకు ములు కులె సోకినవి= అప్పుడు 

అనిన విళాగమి తు డంబున ధ్వసికి 

గనరి సింహము మాణు గర్జించినట్టు * 

అసి వర్తించినాడు, ఇందలి ఉపమానము సాటిలేనిది. ఘనుడై న మెఘుని 

గర్జనలు వళిష్ణుని పలుకులు, వాసికి నిష్క్యారణముగా కోపించునది. పౌరుషము 

గల సింహము. తనకంటె ఘనులు కరనుకౌనుట దానీ స్వభావము. అందు 

లకే తనకంటె ఘనముగ వశిష్టుడు హరిశ్చందుని పేర్కొనుటయు దోషముగా 

1. సత్యసంధుడై న వరిళ్చం[ద చ్యకవర్ని అని నుడివెను. 

ల్సి గౌరన హ, [ప టూ ద్వి 15లీ- 18 కీ 
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నబడినది విశాషమితునకు. ఇచ్చుట విక్యామి|తునకు హరిశ్చం దుని యొడ 

పగ యేమియు కానరాదు. వశిష్టుని పలుకులు బట్టియే వాగ్వివాదము బయలు 

డేకెనని చాల సమయోచితముగ గౌరన వర్ణించినాడు. 

అటులనే విళామి|తుడను తన వాదమును సమర్గించుకొనుచు వశిష్టుని 

వాక్యములను తిరస్కరించుటకై = 

జనపతులేయూరు? సత్యమేయూరు! 

ఏడ హరిశ్చం[ దు! డెక్కడి సత్య 

మేడ నమ్మెడి దిది? యినవంశజులకు” 

నని విషమాలంకారములో పలికినాడు. 

రాజు లేయూరివామి? సత్యమే యూకిది? ఆనగా రాజులును సత్యసంధ 

తయు ఉత్తర దక్షణ (ధువము వంటిదని భావము. _ఆంలేగాదు ఇనవంశజు 

డెన హరిశ్చం దునకును సత్య స-ధతకును సంబంధమేమి? యని విశ్వా 

మి|తుడు పలికినట్ట య్యెను. ఇన వంశజుడైన _ీశంకుడు కూడ మూడు 

దోషము లాచరించి (తిశంకుడని పిలువబడుటచే నేడిట్టు పలికెను, పైగా 

గౌరన దీని నుత్తర కథగా పేర్కొనుటచే వైదిక వాజ్మయ మునంచలి హరి 

శృం దుని వృత్తాంతమును పూర్వ కథగా తలపవలసి వచ్చుచున్నది. ఆకథలో 

హఠిశ్చందుడు తానాడిన మాటకు కట్టువడక ప్కుత వాత్సల్యముచే అజీగ ఈ 

డను [వాహ్మణబాలుని యాగ పశువుగా నః ్పంచినాడు, వై దిక వాజ్మయ కథలో 

నచ్చట ను హరిశ్ళ్శం[దుడు తానాడిన మాటను సీలబెట్టుకొనుటకు (పయిత్నింపడు. 

ఆవిషయమును దృష్టియందుంచుకొనియే గౌరన యిట్లు కూర్చెనేమో యనిపించు 

చున్న దీ, 

పోగా విశ్వామి తుని పలుకులకు వశిష్టుడు కోపము పట్టజాలక : 

“అంతుగా నాబోతు అంకె చేసినను 

గంతులు దక్కునో కంఠీరవంబు”ో 

కెల్ల జంజబాటంబు కొొకిక యిక మానివేయుమనసి పలీకినాడు. ఆబోతు గొప్పగా 

అంకె వేసినను సింహము తాను భయపడి గంతులు మానునా? అనగా కల్లబొల్లి 

కి. గౌరన. వా. (ప భా. ద్వి 171.172. 
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భయపడనసియు వశిల్ధాని భావము. వశిష్టుని విజయమీ సూకి యందు (పతి 

ధ్యనించు చున్న ద. ఇందు చక గ్రాని చ్చ స్టా లుంతాలంకారము కృుదురుకొనెను 

ఆంతటితో చోళ వశిష్టుడు తన గాంభిర్యముతోపాటు హరిశ్చం[దుని 

మాటలతో ఆంబోతువలె విశ్వామి తుడు జంకె వేసెనసియు సింహమువంటి తాను 

సరిచేసి యెబ్నన చందాన ..... నీవు” * 

హరిశ్చందుని సామా న్వులతో పోల్చితివని చక్కని దృష్టాంత పూర్యకముగ 
విశ్వామి। తునకు వశిష్టుడు సమాధానమిచ్చినాడు. ఇందుచే శివునివంటి ఉన్నత 

స్థితి కలవాడు హరిశ్చం దుడనునది స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. 

ఈ మాటలు విన. కౌశికుడు కోపముచేే ఉడికిపోయినాడు. అల్పునివల 
న్స్ విశ్వామి తుడు వట్టి జజ్జరులకు బెదరువాడు కాడనుచు 

“దంధడి డీకొని తగరు దాకినను౯ 
గొందలమందు నే కుల పర్వతంబు”! క 

పలికి దృష్టాంతాలంకార పూర్వకముగా సమ్యంచుకొనెను. 

ఇట్టి వాదోపవాదనలు చేసినవారు హరిశ్చందుని సత్య సంధతకై తీవ 
(పతిజ్ఞ లానరించిరి. అప్పుడు ఆదిశేషుని పడగలు [కుంగినవి. మిన్ను 
అదరినది. మేదిని గిరగిర తిరిగినది. జలధులు గలగెకు నక్షత్రములు 
రాలినవి. _ దిక్కులు _వక్క_లయ్యెను. [పత్యక్ష భగవానుడైన సూర్యుడు 
పొందిన వికారమును గౌరన యిట్లు సూచించి నాడ 

“పెల్టుగా గావిరి వెరసి యద్దంపు 

బిళ్ళపోలికి రవి బింబంబు దోచి ఈ 

అధికముగా నలుపు వ్యాపించిన అద్దపు బిళ్ళవలె సూర్యబింబము కనపిం 

అ 
చినదట. ఇచ్చట నీ యుపమానము ఆపూర్వమెనది, ద్దమనిన చాలును గాని 

“4. గౌరన.హ.ప.భా.ద్వి. 111-1 2 
ర్. గౌ హం ప. భా. ద్వి. 198-164, 
రి. గౌరన,హరిపభా.ద్వి.8 15-818. 



ఆదపు విళవలె నుండుటచే సూరకోబింబపు గుం డదనము బాగుగా స్పురించును. 

పు వ్యాపింపగా కాంతి విహన మైన ఆడ్ధపు బీళ్ళవలె సూర్యబింబము కలదని 
జ్ 
గీ వలన, తదుపరి నచ్చటి సభ వారందనుఃు 

“జున్ను రే చిని రితి సురలెల్లి బెవది” 

ఎవ [ల్ "వల వారేగిరి ఇచ్చట ఉపమాలంకారము సహజనుందర మై 
wn ప 32 ట అల్లే | _ క్షి రా cr నదె. తేనెపట్టు చెవరీనప్పుడు ఒక్కుమ్మడిగా తేనెటీగలన్నియు భయముర్ 

పవ కలిగి నదన్న సందెహముతో చ్రలాచెదరగును, ఆ మునీశ్యరుల శపథధ 
క్ 

ఎరలందరు భయపడి ఒక్క్యుడిగా చెల్లచెదక రని తెలుపుటకు 

1. పమానము కేదనియే తలపవలతెను 

వశిష్టనితో వాగ్వివాదమునపస దిగ వికా (మి, తుడు హరిశళ్చం|దుని 

సత్యసంధతను పరీక్షించుటకు సమయమున క్రై వేచియుండేను. ఆట్టియెడ వసంతా 

గమనము హరిశ్చం దుడు మహ్మాకతు, వౌనరించి దానము లొనదించుమండెను 

కపట వ మనంబుతో విశ్వామ్ తుడు హోరిశ్చం [ద మహారాజును సమీపించి 

“కల్నవుక్షము( జెరి కాయడినటు 
wR) mn డు 

అలాదానం కొక డ 
యో 

(aa x tA £9 
రెం 
G9 ర్త 

జ్ర ద 
నా,నస్ యతని భావము క యుపమానము హరిశ్చోందుని గొప్పతనమును 

రు 

దానశీలమును ఉదారబుద్ధిని చెప్పకయే చెప్పచన్నది. ఇంత చక్కని ఉపమా 
నము హరిశ్చం[దునకు “నిజముగా తగియున్నది. ముని కోరిన కోరిక తీర్చుటకు 

హరిశ్చం[ దుడంగిక రిం చెను పాపము రాజునెదో చేయవలెనని ఆశించి ముని 

వచ్చినాడు: _ 

“ఒడుపు దోపి ఎని యురగంబు పోఠె. 

దడయక వచి చ్చిన తనపూన్మి దప్పి” 7 

ముగి నిల్నెనని భావము. ,నర్పము కాటువేయనెంచి యది తప్పినచో ఎట్టు 
బుసలు కొట్టునో ఆవిధముగా విశ్వామ్మి తుడు పగర చేయిదాటిపోగా [ కుద్దుడె 

/. గారన. హరి. [ప భా, ది&. 871-872 
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నాడని స్పూ రి, ఇట్టి అర్థవంతములై న ఉపమానములు కౌతిత్య మెరిగి వాడుట 

లోనే గౌరన కవితావై భవము తెలియుచున్నది. 

అట్టి కలహశీలి వెడలిపోగా హరిశ్చం[ దుడు గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకొని 

నాడు, ఎట్టి జగడమును రానందుకు మవమున సంతసించి 

“ ఎనబాము జంపి పై వేసిన రీతి 

మసలక పోయ నమ్మలకల తపసి 

అని రాజు తలహోసినాడు, పామును చంపి భయపెట్టుటకై మానవునిపె 

దానిని వేసిన విధముగా నీ మునీశ్వరుడు తన్ను భయపె్జ్టి జూచెను. కాని 

చచ్చిన పామువలె నతని పనులు తన్నేమియు చేయలేదని రాజుభావమయు, తదు 

ఒరి సూర్యాస్తమయ చందోదయ వర్ణనమిట్టున్న ది, 

భవచండ తాండవ _భమణవేగ మున 

దివినుండి పడిన యండియ యన బోలి 

కిరణ జాలంబుల కెంపు సొంపెసంగ 

నరుణబింబము పశ్చిమాంబుధి (గుంకె 

గొనురారునభమను కొలనులో విరియ 

కుముద జాలంబు బాగుగజుక్క లెసగె 

సురుచిర లిలమై సురరాజు డెవి 

థరియించు కర్పూర తాటంక మనంగ 

మెల్డవై నన లొతు మించుల బొదలి 

చల్పనైై వ[టివ చం|దుడు వొడిచె 

ఇదికూడ రమణీయముగా చమత్కాారముగ చేసిన వర్ణనలు, శివుడు వేగముగా 

తాండవము చేయునప్పుడు దివినుండి జారిన యతని కాలి అందియమేమో అగు 

నట్టుగా సూర్యజింబము కిరణజాలముల కెంపు ఆతిశయించుచుండ పశ్చిమాంబు 

ధిని [కుంకినదని కవి ఉ ల్చే షాలంకారములో ఊహించి చెప్పెను 

ళ్ సూర్యాస్తమయానంతరము చుక్కలు ఆకాశమున _ వ్యాపించును. 
ఆపుడు: _ 



1992 హరీశ్చం[ దోపోఖ్యా నమ; 

“కామరారు నభమను కొలనులో విరియు 

కుముదిజాలంబు బాగున జుక్క-లెసగె” 

“ననీ రూపకాలంకోరములో కొలివశెడి ఆకాశంలో కుముదంబులనెగి 

చుక్కల వీకాసమును గొరన వర్ణించెను, ఇచ్చట అంది మైన ఆకాశము నవ్వ 

కొలనుయొక్క ఆకార గుణములను తారకలయంచు కుముదత్యమును నిరూ 

పించుట గౌరనకే తగినది. 

తదుపరి చం్యదోదయమైనది. దానిని గౌరన ఉత్చేషాలంకారముల్రో 

వర్షంచెనుు. సురరాజగు_ దేవేర్యదున్ పట్టమహిషియైన శబీడెవి ధరియించ 

కాటంక మో యానునట్టుగా చం్యదోదయమైనది. ఈ విధమున గౌరనార్యని 

యలంకారక రచనము సాగినది పరిశీలింపగా నీతని యలంకార ములన్నియు 

హృద్యములు. 

ఆలంకారములు:_ 

“వై త దర్విత వన దేవతా కరస్పటిక 

దర్వ్పణంబును బోలె దనరారుచున్న వి.” 

ఉపమాలంకారము 

వినుత వస్తువులేడ? విద్యవారేడ? విషమాలంకారము 

“మెటుగు ముత్యంబుల మింగు మీనమ్ము 

లలుగక వెస్మగక్కునట్టి చందమున 

బలుమాజు గమ్మెడి బాష్ప బిందువులు 

వలద చన్నులమీద వానయె లారగ 

ఇందున్నది ఆరుదై న ఉపమాలంకారము. మీనములు మెరియుచున్న 

ముత్యములను ఆశతో |మింగును. కానీ అవీ అరుగక పోవుటచే వెంటనే 
(కక్షింవేయను- అదే విధముగా ముత్యములు వంటి కన్నీరు మీనముల వంటీ 

ఆమె కంటి నుండి జారుచున్నవనీభోవము. ఈ వర్ణన విశదమైనది. ఆలంకారము 
హృద్యమైనది. ఇదు ఉపమాలంకారమే గాక ఆతిశయో కి కూడ కానవచ్చు 

చున్నది. ఒకే వాక్యముల పెక్కు ఉపమానములుండుట యొక విశేషమః- 
చెచ్చెర రాయంచ చెంగల్యకాలను 

జొచ్చిన గతి చిచ్చు జొచ్చి యా నడుమ 
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గలయ బూచిన కింపకంబుల లోన 

జేలువారుచున్న రాచిలుక చందమున 

సొబగొందు _కొన్నెల సోగన బాగునను” * 

చం దమతి పెనుమంటల నడుమ నిలవబడి వన్నె తరగక మెకీ 

వాడుక నిలిచినది. రాయంచ మిక్కిలి యానందముతో ' నొయాఖరముగ 
వెంగలక్ర కొలనునండు (పవెశించును. ఆటులనే రాయంచ వంటి మహో 

నమహాపతి వత యెన చం _దమతి నిర్భయముగా మంటలలో _పవేశంపవచ్చెను 

అట్టి ఉపమానముతో సంతృ ప్రి పడిన గౌరన అమెను కలయ చిన మోదుగు 

చెట్ల నడుమ నున్న రాచిలుకవలె మంటల నడుమ నున్వదని చెప్పినాడు. 

అంతియే గాక [ప్రబల సంధ్యారుణ కాంతితో _పకాశించు వెన్నలవలి నెజ్జిసి సంధ 

కొంతీటో నవ్వుచున్న చంద రఖవలి కాంతితరుగక చు మెనమ వాన 

చందమతి కలదన్న యూహ యిందు కానవచ్చు చున్నది. ఇద యపపమానముల 

గౌరన కవితా చముత్క్భతికిని పాండిత్యగరి మకును సిచర్వునము లు. ఇచ్చుట 

చం|డమతి ధైర్య సాహసముబు పరసీకునందుకొనినవి. ఇట్టెవియెగాక ఈత" 

కావ్యమున నెన్నియో ఆలంకారములు గలవు, 

మినుగ ఏనుగు గవ్వ మీటిన యట్లు '" ఉపమాలంకారము * ఇదియు 

అపురూప పమైన గౌరన [పయోగమని చెప్పవచ్చును. అనగా పెద్ద గవ్వ 

మీజటినను ఏనుగువలె క ధలకయున్న వన్ భావము, 

న|కంబు వట్టిననాడు గజం్యదు 
లు 

(కమంబున గాచి విడిపించినట్లు 1 

ఇందు ఉపమాలంకారము గలదు. 

వి 

(nnd 

8. గౌరన, హం-ద్వి.ప. భాగం ద్వి. వ27,. 5+ 

ర. గొరన ద్వి. [ప భాగము. ది: ౨894-85, పుట 224 వావిళ్ళ 

10. గౌరనహరి.ద్వి.భాగము. ద్వి. 161. 
i సం 1 (1 కి కళ చట 860.61 
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తెలియుటయే గాక భ ర్రయైనను తప్పక సుఖించుననియు భగవంతునిచే తప్పక 

రకింపబడునసియు తెలియుచున్నది, 

“సుడిగి కోజలులేని యరగంబు చోలె” '* 

ఉప మాలంకారము 

“సివ్యంగి లేడి వీక్షించు చందమున” '* _ఉపకమాలిం కారము 

“గొలుసు దప్పిన యట్టి కోతి చందమున '* 
“చల్చగా నీడయైన చలివేంద వోలె _ఉపమాలంకారము 
“కులగిరిపై నుండి కుంభిని మీది 

కసమున నుజుకు సింహంబు చంఏవమున” '* _ఉపమాలంకారము 

ఈ విథముగా నీకావ్యమునందు పరిశీతించినవో అనేకములగు ఆర్హాతింకారములే 

గాక శబ్దాలంకారములు కూడ నచ్చటచ్చట వర్ణనలలో కానవచ్చుచున్నవి 
అలంకారములితో బాటుగ నిందు (పాధ్యాన్యము వహించినవి యీతనిలోకోక్తులును 

జాతీయములును అని చెప్పవచ్చును, 

లోకో క్తులు:-అనేక కావ్యములలో లోకోక్తులు సందర్భవశ మున వచ్చుచుండును. 

కాని గౌరన కావ్యమునందు కొన్ని వింత లోకోక్తులు కూడ కానవచ్చుచున్నవి. 
ద్విపఛంధముతోబాటు నీలోకోక్తులును జాతీయములును గూడ తెనుగుదనము 

నుట్టి పడవేయుట యొక విశేషము. 

తగిన మాటకుదగినయు తరము 

నుడువక్ష (పాజ్ఞండు నోరొత్తుకొనునే 

అడీగిన మాటకు దగిన (పశ్యు తరం షీయక తెలివిగల వాడు నోరు 

మూ.సుకొసి యుండునా? అని ఆర్గము. 'నోరొత్తుకొనుటి యనగా నోరు 

మూసికొనుట తగిన సమాధానమీయకుండుట యని భావము, ఇచ్చ వచ్చిన 

సవమ. 

122“ లర్ 
18.“ “ “se «p96 
[కీ ల “00 ee 1505 
15, ౨ “ «908 
18.“ “0 “290.8095 వావిళ్ళ 1951 
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in ( ని హఎళ్చందుని సత్యనిష్టను గూర్చి హౌశన చేయుచుండ వశిష్టుని అ 

{ ఏబుకులివి:- ఇదిఒక అపుహపమెస లోశోకి అని చెప్పవచ్చును; 

“సిళృవ ట్రాయినె నెయిదావికొనిన 

నింగితంబెణుగనిదే కాణతనము” "” 

సీరుపట్టనగా దాహము దాహమరధికమ గా నున్నదని రుచిగా నుండెడు 

నేయి [తాగిన ఆ దాహము తీరునా? తీరదని అర్హము. అటులనే ఇంగితంబు 

అనగా మొగము తీరు ఆది తెలియనిది ఏమి జాణతనమగునని కూడ మాతంగ 

కన్యలు పల్క్రి. వారి విద్యకు మెచ్చిన హరిళ్చం చుడు మాతంగ కన్యలకు 

రత్నభూషాదులను కానుకలుగా నౌసంగెను. 

ఆతని పొందునే వారు కోరిరి. దాహ మదికముగా గుండ నీరు వంటి 

పొందిచ్చుట యుక్తముగాని వేనివలని మా కోరిక నేరకరునా? అని వామ 

పర్కిరి, మా ముఖవె రులను బట్టి మా మనసు తెలియని నితెలివి ఎమి 

తెలివియని కూడ వారి భావము, 

కక ర కా నా వ 18 “మును సిరి వచ్చిన మోకా: శౌగు' 

నముచుప్తన్క4 4969666, 4 0 220009 అశ 6 ధిళి 8 18 

69 <1 , 20 

అందని ఫలముల కథ్టిలు సాప” 

“డ్డి వారికి గోటత లెందుండు" *' 

ఈ పలుకులన్నియు హరిళ్ళంద మ 

మాలెతలతలో పలుకు చున్నాడు, సంపదల దొసణుచుండి మోకాలడ్డు పెట్టి 

అందని ఫలమెన నా పొందు కెన ఆణుబు హెపుట తగదు. కోరెడు తారికి 
మానా. టలానా మ 

కొజతలెందై న నుండును. గాన కోరరానికోరకలు కోరక ఇచ్చిన చుబ్బ 

17. గౌరన హరి ప్రధమ భాగ.ది& 594-96. 

18. గొరనాహరి* (ప, భాంద్వి-ర8€కీ- 905 

19, గౌ,హరి ప.భా.909 

£0. గౌరన హరి. _ప.భా.ది౪. 942. 

21, గౌ,హరి, ప.భా.917 



వఉలటని చెత గా వారిని మందరించినాడు, ఇందు అనిని కరు 

“నరలిసీమ కొజవిపె జనుదెంచినట్టు” 22 

అవ చరిచీమ కోఅవి'పెకి రాగా సునాయాసముగా మవ జించునని భావము, 

కక్కు చ వచు కృముగుతేవ వ?గరము” 23 

645 వ దవేనని వ చోర | బేవులు జూడ 

దోదురే బుణము దెంపున గొనువారు” ** 

ఇచి ఆపురూపమె ఆరుడుగా జేయు పమోగము తెనుగువనముట్టి ప 

చంధనమునకు తగియున్నది. సేదవాగనని నోటిలోని [పేవుబు చూపింప 

జాలిలో బుణము దెంపునగొనువారు వెనుతిరీగి వెడలువారుకారని హకెళ౫5, దుని 

చో చం; దమతి పలుకుచున్నది. 
నా 

ఇటు పరిశీలించినచో అనేకమగు చక వాని సామెతలు కనిపించుచై న్నవి 

“గుడి చుట్టి వచ్చిన కాలది మె లొడవు" *ో 
‘8 _ «౪ రు 95 26 

“కడగి పినుగు మీద గంచంబు వెట్టి 

కుడుకగా జూచు కక్కు ర్రిగా డితడు” *” 
“కఎ రొంపి జిక్కిన [గమ్మజ నెత 

కరి యోపు గాక సూకర మెట్టు లోపు” *ీ 

22, గౌరన.హరి.[ప.ఖా.ద్వి. వది 12 

28, గౌారన.హరి.[ప.భా-64, 

24, 201-202 వావిళ్ల |పింటు 1951 

25, గ,హారి=ద్వి.భా, 65 ఉద్వి 

26. గౌరన, దిం. భా. 744-45 ది. 

27. గొ.హరి.ద్వి.ధా. 786.87 

లర, గౌరన,ద్వి-థా, 558-589 
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“పడికరితల పిల్తి పట్టిన దొబ్బ" 29 

“ ఏవకదొయిన తీగ విస్సయ 

“వాహోవునే పిల్లి వశే దిన్న కోడ్ * 

“సూడు వడ్డికి నిచ్చి కూర్చెడు వారీ 

జాలి పిక్టైనియె యాశళ్చర్య మేటికిని ** 

“పన్నిన చీకటి బాసి వెళ్రంప 

సన్నంపు దీపంబు సౌలడే తలంప” ** 

“కని ని బెండపువ్వలగతి రాసి వోసి 

నగు నానాతన పొక్కు లెన్ని తివి” 886-588 ig 

చెడ డ గొడ్డు బులినాకి విడిచిన పైన. 978 

“బక్క. చీచొౌతు లంపట జెట్టినట్టు” 96వ 

ఇంటి వారిని లెపి యావల దొంగ 

బంటుకు జెయ్యిచ్చు పాపాత్మురాలు” 984-85 

ఉరిసిన పుండ్ల పె నుప్పును జర్త "” 1955 

"తాడబడ జేతికి దొరికిన ధనము 

విడిచి మీదట గొను వెంగలి గలడో 1274-15 

పరదెశులకు గుళ్ళు పంచలు గాక 

యిరవై న సున్నపు టిండ్రైల గలుగు” 1291-92 

“నూలి పోగున జిక్కిను పలకున్నాడు” 1524 

“ఏడు నాకో? చీర రాచిన బాముకాటూ 2182 

గై 

ఏలి. గొ, హరి.ది.భా. 979 

శీ0. గౌరన, ది్య.భొ. 962 ది 

81. గొరన ద్వి.భా. 12ర్ర్ ద్విం 

82, గౌరన ద్వి-భా, 1291-92 

శీలి, గౌరన, ది, భౌః 1274.75 
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శ్యకానమున హరిశ్చందుని చూ చిన చం దమతి అతగేసిద్ధుడో యని | భమింఒ 

పలుక హరిశ్ళందుడు చీరతో రాసినంతమా తాన పాముకాటు పొవునా? అనగా 

తగిన మందు వేయక యది నశింపదని పలికినాడు. ఇది చక్కని చక్కని 

సామెతయని చెప్పవచ్చును. 

జాతీయములు: _ 

“రః కంపంబు సేయ” _పధమ భాగము కీల 

ఇచ్చట కవులందలును శిరః కంపంబు సేయ అని |పయోగించినాడు. అవగా 

కపులందరును తన కావ్యము చూచి ఆనందముతో తలలూచునట్టు కావ్యము 

వాయక రెంగెదనని చెప్పుటకిట్టి ప్రయోగము యుక్తముగా యున్నది. 

“శివు డెజింగెడు జూమీ చెప్పెడిదెమీ ప. భా 1968 

“సీవునికే యొజుక” అన్నదాగని శివభక్తుడగు గౌరన యిట్లు _వయా 

గించినాడు 

“పూయని పూత” ద్వి. 199 
“నలిరేగి” “ఊరు జోగులు” ద్వి, 201 

“అల రెండువేల జిహ్యల వానికైన” అనగా ఆదిశేషునకై న తరము 

కాదని భావము. ద్వి 2ల1 

*ళంతుడు నుబ్బు మీజీ నల్పడల” వ్యాపించెనని సర్హన 951 

“వసంతాగమన మైనదని తెలుపుటకిట్టు కస్పించెను, 

es 

“తలపువ్వు వాడక” 2287 ఈ జాతీయము తెలుగు చశమున మొదిటి 

నుండీ వాడుకలో ఉన్నది. “పుట్టుభోగి” అన్నట్లుగానే యిది “ఆతి సుకుమ 

ఆను భావము వచ్చునట్టు వాడుకలో కలదు.” “గూబ జంకెనల” దెం భౌ 

767 దెశాలి విద్య 768 ది భా* 

“బడిత పాఠము” “దొంగ వదరులు” 

“తలపుండు కడిగి రకించెనోో, “కూరకు నేసి” 

సుకవాసి పనిపంత చూపు గుట్బంబు 

మామిడి [క్రింద సోమరి మెదకుండు 

భూమి తుంటరి యెనుపోతు పైవాన 
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మొండరి చల్లచప్పుడు గోడ చేర్చు 
చండివో:96899.,,. ఇ * ద తి ఇ రితి తితి9ీ 

గొ,హ.ద్వ్యి.భా, 1494 ది. 

ఈ జాతీయములు అత్యద్భుతములై యొప్పుచున్నది. సాధారణముగ 

చేక్షవి _పయోగమునను లేసి విందు కనబడుచున్నది. - 

సుకవాసి యనగా సుఖముగా జీవించువాడు ** 

పని పంద._సోమరి * పనులు చేయుటయందు ఆ కద్ధ కలవాడు, 

చూప్ప గుజ్జంబు- పెచూపునకు దోచు బుచ్చెన గుణ్బము 36 

మామిడి కింద సోమరి. మామిడిచెట్టు క్రింద నుండియు ఫలములు కోసి 

కొనకోక యని తమకు దామ తన నోబడిన నెంత బాగుగ నుండునో గదా 

యనుకొనువాడు. 

మేదకుడు-చురుకుతనము లేనివాడు, ** 

శబ్దరత్నాకరము నందు ఈ ఉదాహరణములే యూయబడుటను బట్టి గౌరన 

[ప్రయోగములు ఆపురూపమైనవే గాక ఆరుదై నవనియ నని చెప్పవచ్చును; 

భూమి తుంటరి - భూమిలో గలదుఘైడు ** 

శబ్ద రత్నాకరమునందు “తుంటరి, ఆను పదమునకు ఆర్థము వివరించుచు 

గే రన హరిశ్చం దోపాఖ్యానము నందలి 'తుంటరిజోగి” హరి, ద్విస్వార్థమున 

“ఆరి ఉదాహరణ మొసగబడినది. 

ఎనుబోతుపై వాన - దున్నపోతుపై ఎంతవాన కురిసినను దానికి ఏమియు పట్టు 
నట్టు అనగా చెప్పెడిది _గహింపలేక మొండితనము 

చూపువాడు, 

94, గౌ, వా. 868 పుట వావిశ్శ 1951 శబ్దరత్నాకిరము 79 పుట 19639 
కిక, గౌ. హం శిఢికి పుట వావిళ్ళ 1851 
86, గౌ హ, వ్యాక్యానము వావిళ్ళ 1951 

ఏ, గహ, వాఖ్యానము వావిళ్ళ ‘1951. 

88. గౌ.హ,పుట 869 శబ్దరత్నాకరము 694 పుట 
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మొండరి - మొండివాడు *ి 

ఇందు మొండి శబ్దమునకు “అక చేర్చి “మొండరి' ఆని 

చిత్రముగా [పయోగించినాడు, 

డు _ మజ్జిగ చిలుకనప్పటి చప్పుడు అనగా చల్ల చిలుకునప్పుడు 

_ శఇబము గణగణమనకు మొదుగా వచ్చు చప్పుడువలె 
(a) 6 

చురుకుతనము లేనివాడు. 

గోడుచేర్చు సోమరి ** అనగా గోడకు కూరుచుండి లేవక యుండు 

వాడు, 

విప వృశ్చికము _ లేలువంటి బాహ్మణుడు 

ఇట్లు పరిశీలించినచో ఆనేకములగు చి్యతవిచ్నితములగు తెలుగు 

పలుకు బడులు గౌరన కావ్యమునందు గానవచ్చుడున్నద. ద్విపదను చేపటి | 

లాక్షణిక (గ్రంథమును | | వాసిన గౌరన న ఘటినములన గాక పదములను కూడ 

కల్పించుకొనుట విశేషము. ఇట్టియె గా క మురికి కొన్ని ఇతని [ప్రయోగములు 

ల్ని బ్య (౮ రక tx 
జ 

| రష ఇడెశమునందు నేర్చిన విద్యలు *' 

అటులనే విద్యలవారు అని తరచుగా వాడబడినది ఇదిగాక మొగలి - 

లోపలి న్ నీన్మ** తెలుగు దన ముట్టిపడు పయోగమ్ము 

కాశీ శే తమునందు రాజుతోనరుగు చం దమతిని జూచి కాశీపుర సువాసి 

నులు చేయు వర్ణనము నందలి పలుకుబడుట వింతయె పౌ9ఢమై మనోహరమై 

“తెరువుచ్చు నద్దంబు వెగడెడు మోము 

జాతి నీలపు రంగు జడిపించు కురులు 

30. గౌ.హ. వాఖ్యానము.ద్యి వావిళ్ల 195 

40. గోడ మూలలయందు జేరపడియుండు -.మూఢుడు.గెౌహి, చక్కని 

ధి 

41. గారన.హ.పుట 816 ది. భా.878 ద్వి" 

కవి. గౌరన హ-పుట 27కి ద్వి భా 419 ది. 



సరన ఆలంకొర వై భవము 21 

లేత చందురు బిసాళించు నెన్నుదురు 

మధచకోరములతో మలయు నేతములు 

గొదమ లేళ్లకు సిగ్గు గొలిపెడ చూపు 

విరుల విండ్హకు నమ్మువేసిన బౌమలు 

సరస చంపకము మెచ్చని నాసికంబు 

డెలి మొల్ల మొగ్గల డెగడు పల్వరుస” * 
ఇంచు ఆమె అవయములన్నియు ఉపమానములకం బె అభికములై ననని చెప్పు 

టకు ఇట్టి [పయోగములు కావించి వింత అందము చేకూర్చినాడు. ఇంత 

కంచెను విచ్మిత [ప్రయోగములు కలవు. 

“పులకండ మొలికెడు బొమ్మంచు మోమి్ 

మోమి అనగా పెదవి. పుల్లరంగు గలఖండశర్మర ను చిందించు ఎల్బని 

పెవవికి “వొమ్మంచు మోమి” ఆని చక్కని జాతీయమును సృష్టించినాడు. 

“కంతు సంకుకు బొమ్మ గట్టిన గళము 

పె [పయోగమునకు దీమైన మరియొక (పయోగమిది. మన్మధుని శంఖమును 
జయిఎచిన*్ గళము అని అర్థము, గళముకు శంఖముతో పోల్చుట కవి 

సమయము. అతిలోక స్రైందర్యవతియెన చం దమతీ గళమును కంతుని శంఖ 

ముతో పోల్చుట విశేషమే గాక ఆ శంఖమునకు బొమ్మగట్టినదని చి తంచినాడు. 
అనగా డానిసి కూడ జయించిన డన్న భావమును చెలుపగోరి యిట్టి అపురూప 

చున _పయోగ సృష్టి గావింపజడినది, *” 
ఉన గవాం Bs 

శతి. గౌరన.హ వుట ద్వి.భా. లీకిరి-లఓర ది 

44, గౌరన హం.ద్వి భాం లీ46 ద్వి, 

ఉర. గౌహ దిగి భా. 849 

46. గౌ-హ వ్యాఖ్యానము వావిళ్ళ 1951. 

47, గౌ-హం సాహిత్య ఎకాడమీ శ్రీమతి పి. యశోదరెడ్డి గారి పీఠిక “ఈ 
పయోగ మపురాపమైన. సాధారణముగా చక్కని కంఠమును శంఖ 

ముతో పొల్చుట సరిపాటికాని చం్యదమతి గళమున మన్మధుని శంఖ 
ముకే బొమ్మ కట్టినదట. అనగా తిరస్కరించిన దని భావము- 
లోక మోహనుడై న మన్మధుని సుందర శంఖము కంచి నధికతర 

సుందరమైనది చం ప్రమతి గళము, 



“దంతి కుంభముల నదల్బు వాలిండ్డు" ౧రన దీర. కర్) 

“ఆనటి కంటముల గయ్యాళించు కాడలు” క్రినిడ్ 

ఆదల్బు గయ్యాకశించు [పయోగములు చక్కని చిక్కని అర్థము కలిగి విత 

గొలువుచు చం్యదమతి సొగసును లోకాతిశయముగ తీక్చిదిద్దినవి. శివకవియె . 

దీశీయచ్చందమైన ద్విపదను చేపట్టుటచే తేనెలొలుకు తెనుగునుడి కారమునక్షు 

గౌరన వింత సొగసును చేకూర్చినాడు, లోకమున చం[దమతికి సొటియగు 

ఉపమానమే లేదని చెప్పుట కిట్టి పదవై భవము కలి ల్పించుట గొరనకే తగి 

యున్నది. శివక వియె నూటమాటక్తు తన భ క్రి [పకటించు కొనుచు మృదు 

పదములతో మధురముగ రచింపగలుగుట గౌరనాద్యునిలో నొక విశేషము. 
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ఇతర కవులయెడ గౌరన ప్రభావము 

గొరన ద్విపద కావ్యమును చేపట్టినను నీతని వర్ణన లత్యద్భుతములై 
నన్నయాది కవులను తలపించు చున్నవి. _పజలు విశ్వామ్మి తునిచే కల్పిత 

ములైన మాయా ఫకర మృగములవలన బాధింప బడుచుండ హరిశ్చం[ దుడు 

వేటకు బయలుడేరినాడు. అట్టి సందర్భమున గౌరన వర్హించిన:- 

"కోర మీసలు జుంజు గొప్పులు తీరును 

2. బారెడు చెవులును బరడు పిక్కలును 

చేవ విండ్లును నెజ్బ' సెరల గన్నులును 
ap) జ 

జేవ్సరు బొట్లును జిల్ల కోలలును 

మొల నీలి కొసెలు మోట కత్తులను” 

కలుగు విశ్వూమి్య(తు ఘన తపోవనము 

అనెడి విధము నన్నయ భారతారణ్య పర్య కిరా తార్డునీయ ఘట్టమున కాస్పించు 

టయే గాక శ్రీనాధుని కిరాతార్టునీయ మట్టమును కూడ తలపించుచున్నది. 
“వికట పాటల జటా మకుటి కా భారంబు 

కబుకె న జుంజురు నెలులు గాగ 

ఇచ్చట శివుడు కిరాత వేషము దాల్చి అర్జునుని ఆశ్రమ వనమును సమీపించి 

సందర్భమునందలి వర్ణలోని ఛాయలు కాన్పించుచున్నవి. ఆటులనే భారతమున 
దుష్యంతుడు వేటకు వెడలి కణ్య్యాశమమును గాంచెను. పిమ్మృటనచ్చట 

ఆశ్రమ వర్ణనము కావింపబజడినది. గౌరన కావ్యమున ముందు ఆశ్రమ వర్ణ 
నము కావింపబడిన పిమ్మట, 
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కలుగు విశ్వామ్[ తు ఘన తపోవనను 
3 

వలనొప్ప జూచి *ఉఉ "59 ౨ ఇద 

అని వల్ణతము ఇచ్చటి ఆ యశము వర్తన పూర్తిగా కాణా్యాశమ వ ర నముస 

సోలియన్న ది. గౌరనంపే గాక నన్న యానంతర కవులందరును నన్నయ 

ఆశ్రమ వర్గనయే చేపట్టిరని చెప్పవచ్చును. అతడు కణ్యా శ్రమమున వృక్షము 

లనే గాక వివిధ జంతుపుల అన్యోన్యతను చక్కగా వర్ణించెను, 

మాలిని “ఏచి తనర్చి తలిర్చిన [కొవుల నిమ్మగు ఠకావుల జొంపముల * 

సీ, “శవజసుఖంబుగా సాకు గానంబులు 

చదివెడుశుకముల చదువు దగిలి” * 

మొదంగు వర్హనముతయు గే సరన కావ్యమున మిక్కిలి వివరముగా కాన్చించు 

చున్నది. హరిశ్చం[ దుడు సరస్సును గాంచినది. మొదలు గొరవ నార్ముడు 

నన్నపార్యు ననుకరణమే. 

49 

4.24, చల్రన సీట్ కందున నరసి 

చనిచని ముందట జంప ౨బులను 

బనసల నిమ్మల బాటలంబులను 

సురుగుల మారెళ్ళ జూరాత పోతముల 

చల్చన నీగల జాతి వై రంబు 

లెల్బను విడిచి పేరెలమితో బొదలి 

కొదమ సింగములను గోరి దుండముల 

ముదమున నొయ్యన బుడుక్షు నేనుగులు 

కోజమీసములును జుంజురు గొ గొప్పు బిరుసు పాఠాంతరముక్రలదు. 
వాతెడు మేనులు బరుడు పిక్కలునుః 

గౌరన వారి. ద్వి పుట 76, ది* 661 వావిళ్ళ, 

నన్నయ భారతము _ ఆదిపర్వము - చతుద్ధాత్యాసము. 
కణ్యా[శమ వర్ణన, 20ప _ £8ప, సాహిత్యఎకాడమి ' 1970 

ర్, గొరన.హరి, ద్వి, పుట 72, ద్వి 625.695. 

పా 69 రితి ఆ 
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వాని చెక్కుల తోట వ కనుబూలి 

బూని గోకూచునున్న పులులును వాని 

కూనలును జన్ను గుడిసెడి తేళ్ళు 
వానితో జెరలాడవచ్చు రేచులును 

వానితో (గీడించి వరలు ముంగిసలు 

వానితో |బాకెడు వరి పన్నగములు 

వా” నీడగా వాలు నెమిష్మో 

ఈ విధముగా నీవర్ణన సాగినది, నన్నయ శుకములు సామగానములు 

చదివెనని తెలుప సీతడు కోవెలలు వీనుల కింపుగా సామగానములు చదువు 

చున్నానని వర్ణించినాడు- _ చిలుకలు వేదములను గజిపుచున్న వని వర్ణించినాడు. 

కావించి మినుకుల(గ అపు చిల్క_లును 

గలయ గమ్మని యాజ్య గంధముల్ మేనల్ 

నాలయంగ వెదజల్లు వోమధూమములు 

గలుగు విశ్వామితు ఘనతపోవనము” 

అందు హరిశ్చం[ దుడు | పవేశించినాడు, హరిశ్చం[దుడు సర్వమును విశ్వా 

మ్మితునకు దానముచేసి భార్యాప్కుత సమేతుడై ఆరణ్య మార్గమునంటి పోవ 

చుండెను. కన్నుమిన్ను కానని భీకరారణ్యములో నడువలేక చంద్రమతి. 

తడుప్పుచు నున్నతస్త న భారమునకు 

నడు మోర్యదిను భీతి నడువదో యనగ 

నడుగెత్త కున్న (పియంగాన (జూచి"”” 

హరిశ్చం్యదుడు మనసంతయు బాధతో మూలుగ నిట్టు తలపోసెను, 

“మును సౌధ సోపానముల నెక్క_లేని 

వనజాక్షి యెటైక్కై వరుస శై అలములు 

పటికంపు రాకట్టుపై నెక్క వలయు 

... గౌరన హరి. (పధమ భాగము. ద్వి 626 
7. గౌరన,హరి, పధమ భాగము, ద్వి 1595-1588 
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కుటిల కుంతలి యెట్లు గుట్టలు గడచె 

ననువొంద రత్నదేవాలి దొటట నల(గు 

ఘనకుచ యేరీతి గడిచె ఘృములు 

శ్రీ వనంబున(గేడింప బడలు 

లోలాడి యడవులలో నెట్టు మెలగె 

జిలుక నక్కున(బ్యో (జెక్కు_ 'సేమర్చు 

నెలనాగ నందును నెళ్ఫెక్తి తెచ్చె” 
చంద్రమతి అట్టి (ప్రదేశముల కాలూని ఎజుగదు- వెగా ఇప్పుడు కమా 

రుని చంక నిడుకొని నడువసాగినది, ఇచ్చట విశేషమది. ఈ చం దమతి 

వర్ణనము పోతన భాగవత దశమస్కంధము నందలి నరకాసుర వధ 'ఘట్టము 

లోని సత్యభామా వర్ణనమున పోలియన్నది. సత్యభామ శ్రీకృష్ణునితో నరకా 

సుర వధికై యద్ధరంగమునకు బయలు దెరినది. ఆంతియే గాక వీకనారియె చేశ 

విల్తునెక్కు పెట్టి పత్యాలీఢపొదయె భ ర్రవెనుక గరుడుని పె లేచె నిలబడినపుడు 

ప్ పోతన అత్యద్భుతముగా వర్షించెను: - 

“బొమ్మ పెండ్లిండ్ద కు బోనౌళ్లి ల నను బాల 

రణరంగమున కెట్ట రా(దలంచె 

మగవారి గనిన(దో మలుగు జేరెడు నింతి 

పగవారి గెల్వ నేషగిది జూచె 
బసిడి యుయ్యెల లెక్క. భయమందు భీకువు 

ఖగపతి స్కంధము కడిది నెక్కె 

'సఖుల కోలాహల స్యనము లోర్వని కన్య 

పటహబ్లాంకృతుల కెబ్బంగి నోర్నె 

నీల కంఠములకు నృత్యంబు గఅపుచ్చు, 

నలసి తలగి పోవు నలరు. బోడి 

యే విధమున నుండె నెలమి నాతీఢాది 

మానములను రిపుల మాన పడప 

9 పోతన భాగవతము దసమ స్కంధము, ఉత రభాగము. అధ్యాయ 19 

180.181 పద్య 
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అనియేగాక: = 

వీణె జక్క_గ బట్ట వెర వెణుగనీ కొమ్మ 

ర్ 
బాణాసనం బెట్లు పపనెర్బె 

[మాకున దీగె గ వార్పుంగ గ నరనీ ౯ 

గుణను. నె శయ ధనుఃకోటి గూరె 

సఠవి మత్యము నువ్వ జాలన యబలయే 

నిపుణత సంధించె నిశిత శరము 

జిలుకకు బద్యంబు సెప్ప నేర్వని తన్వి 

యస్త్ర మం తము లెన్న డభ్యసించెే * 

అనికూడ ఆత్యద్భుతముగా వర్ణించెను. దీని ననుసరించి గౌరన ఆ ఆరణ్యమున 

నకువజాలని మహారాజ్ఞియు నాజన్మభో గినియనగు చం, ధమతి? వర్తించినా డు 

ఇంళచేగాడు పోతన భాగవత నవమ స్కంధము లోల అంబరీ మో పాళా క నవమ 

YE 3 
వశత — 

'పా లేడి _పవహింపి ఆను పద్యము, 

“నవల పిదుకక గురియచునుండి 

నే వేశనై న బా లేజులు గాక” ననెడి ద్విపదగా వెలసినది. శ్రీనావనీ తరువాతి 

వెలసిన పోతనకు ఇంచుముంచు సమకాలమున నున్న గౌరనలో నిటి కాయలు 

కానవచ్చుట నమంజసమేగాక పూర్వకవుల పెనను సమకారకుల ప్రైనణు నాతనికి 

గల గౌరవమును పొండితీ గరీమను చాటుచున్న ది. 

ఇక తన తరువాత వెలసిన _పబంధక పుల దడ గరన [పభావముకూ వాడ 

కని స్పించుచున్నది. హరిశ్చం( దుడ) భేతాళ వృక్షము (కింద విశ్రమించి యుండ 

పిశాచ శాకినీ ఢాకినీ గణములు మీదికి వచ్చుచుండ హరిశ్చర్మి దుడు చాన 

నన్నిటిని చెనకెను. అప్పడు ఒకరి'కొరుడై న ₹తా ఓడు బయలుదేరి వచ్చినాను 

అప్పటి యాతని రూపము ఆత? ్యద్భుత మై జ గుప్ఫను ఛయమనుకూడ కరిగి 

చున్న దిః= 
జ 

రి పోతన భాగవత దళమ న్యంధము. ఉ క్రర్భాగము' ఆధాయ ళీ 

పద్య 180.182 
196 

10. భాగవతము నవమస్కంధము అ. 4 ప. ౪2 సాహిత్య ఎకొడమి, 
ట్వ 
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“ఫీకర ఢాకినీ (ప్రేత నేతాళ 

శాకినీ గణము లసంఖ్యముల్ గొలువ 

బరుసమ పెరిగిన పల వెం[టుకలు 

గరువలిలే భయంకరముగా దూల 

వడి [దామ జోమ్ముపై. వరదలువాజు 

పటువజ్యని షర పానఘట్టనలు 

లవలవలె కుతలంబు (గక్కదల 11 

ఈ వర్ణనము ముప్పది ద్విపదలలో కోనసాగేను. ఇట్టి వర్ణనము 

అల్టసాని పెద్దన మనుచరిి తము నందలి ఇందీవారాక్షుడను రాక్షసుని వర్ణనము 

Pe 12 

విసుమానములు గగ వసతోడ బెగవెట్టి 

నెట్రెంబుగొ (బేవు జుట్టీనాడు 

పై సీసమునండే గాక మహాసగ్ధరలో కూడ 

“గళగర్త కోడ నినిర్యత్కహకమని నదోద్దడ హాసం బుభూ భ్య 

ద్పిలముల్ [మోయిపగోవంచిని గతీనీ బాగల్ 

పేంపెమిన్నల్బ మెగా జలితాస్యకూ ఎర్ దింతకతరదవసన 

ఇందు గెరనార్యుని యాచార్యక మగపడుచున్న దనవచ్చును. పెద్దన _పబం 

ధమును తీర్చి దిద్ధుటలో మేటియైనను సిజ్టియెడ గోరన భోయలు కొన్నించు 

చున్నవి. ఆ రాక్షసునీ ఆకాగమండే గాక చేష్టలయందును గౌర నోర్యుని అను 

కరణయ్ కలదనీపించుచున్నది. గౌరన వనమున సూర్యకపుల ఛాయలు కని 

పించుటయే గాకి అనంతర కవులపై గౌరన |పభావముకాడ ము, దితము, 
ఇందు ముఖ్యముగా పేర్కోనదగీనది తెలుగునాట మిక్కీలి |పసిద్ధి నొందిన: = 

11. గోరన హారి ప. భాగము, ద్వ. 415-416 పేజీ 50 వావిళ్ళ 
1951. 

12. గౌరన, హః (ప, థా, ద్వి 1940-1968 
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“తివిరి యినుమున తై లంబు దీయవచ్చు 

దివిలి మృగళ్ళుష్ణలో నీరు [దావవచ్చు” 

ననెడి పద్యపు మూలమిందు' చాల చక్కగా ద్విపదలో తెనుగు దన ముట్టిపడ్ 

గోచరమగుచున్నది:- 

“వడినార గై కానవచ్చు చ[టాత 

బడయగ వచ్చును భస్మత్తె లంబు 

రసము సేయగ వచ్చు తాలు గరంగి 

రాదు నీమనసు మార్ష వము నొందింప 

మేది నీనాధ యీ మేలంబులలొ? 

భారాాపు తుల నమ్మిన ధనము తాను గై కొనగా ముని బుణము తీరు. కోవలసిన 

దని హరిశ్చందునితో నక్షత తకుడు పలుకుచున్నాడు. ఇట్టిరచన గౌరన చాలి 

చమతా గ్రారముతో నిర్వహి ంచెను, 

ఖు 

కేం గౌరన.హరి. ద్వితీయ భాగము. ది. 1816-1819. 



_ గౌరన రాఘవాంకుల హరిశ్చం దో " 
పాఖ్యానములం 

తెలుగున వెలసిన మొదటి హరిళ్చం[ దో పాఖి్యన కావ్యము గౌరనచే 

రచింపబడి సాహిత్య జగత్తున శాశ్వత కీ రిని సంపాదించు కొనినది. ఇందలి 

పాగతలు సజీవములు. అందున చం! దమతి హరిశ్చం[ ద కలహకంఠి కాలకొక 

నక్షతకాదుల పాతల పతాక స్థానము నందుకొనినది. 

తెలుగున గౌరన కావ్యము వలినే కన్నడమున రామణాంకుని హరిశ్చంద్ర 
కావ్యమును సిద్ధ వహించియన్న ది, గౌరన హరిశ్చందోపాఖ్యాన కావ్య 

మును కన్నడ రాఘవాంకుని హరిళ్చంద్రోపాఖ్యానమును పరిశీలించినచో రెండున్స 

క్రవలవలె విరాజిజ్జుచున్నవి. _స్ఫూలముగా పరిశీలించిన ఈ రెండు కావ్యములక్స 
నెట్టి భేదమును కానరాదు. 

1. ఇరువురును శై వురే, తమ కావ్యములలో పలుచోట్ట తామ 
శె వుల మని పేర్కొనినారు, 

బి. గౌరన దేశీయ చృందమెన 'ద్యిపి యందురచన కావింప రాక 

వాంకుడును కన్నడ డశీయచ్భంద మైన షట్పది చృందము నందు 

రచించినాడు, 

ల కావ్యమునందలి పాతలగు చం దమతీ హరిళ్చంద నక్ష|తక 

కొలకెశిక దంత మాత్రాది నామములన్నియు రెండు కావ్యమ్ము 

యందును ఒకే విధముగా కానవచ్చు చున్నవి, 

ఓ. రసపోషణాల యందు ఒకేవిధము సిర్వహింపబడేను. 

౮ . గౌరన మొదట గురువును తరువాత కాళి దాసాదులను కీ రించి 
నటులనే రాఘవాంకుడును హంపియందు తన గురువగు మహా 
డెవని మొదటను తరువాత ఉద్భట మయూర కాళిదాస భారవి 
| పభతు 

జ 
(గ్ర బ్రా “టు to లే tu లో 
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లల జీలం ఇ డ్రి - 
a 

= 

"రండు కావ్యములయందును అయోధ్యానగర వర్ణనము కానవచ్చు 

చున్నది. | 

7, ఇం దసభావర్గ నమును తత్సభలో వశిష్ట విశ్వామి[తుల వాదోవ 

9. 

10. 

11. 

12. 

లి. 

[స్తీ 

వాదములును రెండు కావ్యముల యందును గలవు. 

గారన కావ్యమునందు వలనే రాఘవాంకుని కావ్యమునేందును 

మృగయా వర్షనముసు తత్సందర్భముననే సరోనర జల కీడా 

వర్ణ నములును కావింపబడినది. కన్నడ కావ్యమున సీ [ప్రకరణ 

మున మన్మధపూజకూడ వర్ణింపబడినది. ఇది తెలుగున గెరీన 

కావ్యమునందు కొనరాదు. 

రెండు కావ్యములందును మాయలేడి విశా మి తునిచే పంపబడినది* 

విశ్వామి తా శ్రమవర్ణనము రెండుకావ్యములయంచు కానవచ్చుటయే 

గాక కృష్ణాజినాది దర్శనములును సింహశార్దూలాది మైైతియు 

వివిత వేద ఘోషయు పురాణ [పసంగములును తర్క తంత 

సంవాదాది విషయములును పెక్కు వీనిలో వర్ణింపబడినవి. 

రెండు కావ్యములయందును హరశ్చం[దుడు కలగాంమటయు 

మాతంగ కన్యల రాకయు వర్తింపబడినవి. 

హరిశ్చందుడు తన సర్వమును విశామి, తునకు దానము చేసి 
ఖీ వ 

యేగునపుడు ప్రజలు విశ్వామి తని పరిపరివిధముల నిందించుట 

యుభయ్య్మత గాననగును. 

తరువాత హరిశ్చందుని కుటుంబము అరణ్యమున పడిన బాధలు 

సాటిలని ఏ. అచ్చట విశ్వ్యామి తునిచే కల్పింపబడిన అగ్నిలో 

చం్యదమతి | పవేశింపనది చల్చారిపోయినది. ఇది యుభయ 

కావ్యములలోను తుల్యమైన కల్పన. 

కాశీక్నేతమున చం డమతి రాలకొశికునిడే కొనబడెను, యమ 

ధర్మరాజే కాటికాపరిగా వచ్చి హరిశ్చం;దుని కొనెను. ఈ 

విషయములు రెండు కా వ్యములయందును సమముగా కానవచు 

చున్నవి. 
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7 క్ చందమతి తన మరణించిన కుమారుని భుజమున నిడుకొసి 
క్మళానమున శేగును. అచ్చట నామె తన, భర్తను కలిసి 
కొనును... రూకకె యజమాను కాలియింటి కేగుచున్న చంది 
మతీ తాను రాజకుమారుని చం పెనను మిష మై రాజభటులచే పట్టు 

బడెను. ఇది తెలుగు కన్నడ కావ్యములయందొ కే విధముగ 
వర్గితము, 

16. హరిశ్చందుడు క త్తినెత్తి భార్య కంఠమును తెగ్య వేయును 
అది పూలహారమె ఆమె గళమున నిలుచును. ఇరువురును శవ 

కవులగుటచే శివుడే పార్వతీ సమేతుడై (పత్యక్షమైనట్లు వర్షించిరి, 

17. తిరిగి హరిళ్చం దుడు రా జ్యపాలనకు వచ్చెను. ఇట్టి విషయ 

ములే గాక రాఘవాంకుని కావ్యమునందు గౌరన కావ్యమునందు 

వలనే అనేకములగు కన్నడ జాతీయములును లోకో క్తులను కాన 
వచ్చుచున్న వి. 

స్థూలముగా పరిశీలించినబో నిరువురి కెట్టి భేదమును కానరాదు. హర 
శ్చం[దుడు భార్యాపు తులను కాశీశే క్షేత్రమున అమ్మునపుడు వారి నెత్తిన గట్టి పెట్టి 
[తిప్పెనని కలదు. ఇది అమ్ముడుపో వు వారికి చిహ్నమట. ఇది గౌరన 
కావ్యమున కానరాదు. ఇవి సూక్ష్మమైన భేదములని చెప్పవచ్చును. 

ఈ విధముగ రెండు కొవ్యములును ఒకే తీరుకల్పనలతో తెలుగు కన్నడ 
సాహిత్యములయందు శాశ్వత కీ రిని సంపాదించుకొని చిరస్థాయిగ నిలిచి 
పోయినవి. 
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2. హరిశ్చం,దో. పాథ్యానము 

ee _శంకరకవి 

గౌరన. ద్విపద హరిశ్చం[ దో పాఖ్యానము తరువాత హరిశ్చం[ దోపాఖ్యా 

నమును శంకరకవి [పథమ |పబంధముగా వెలయింప జేసి శాళ్యత కీర్తిని 

సాహిత్యరంగ మున నిలుపుకొనినాడు శంకరకవి కావ్యమునకు నెల్లూరి కావ్య 

మనియు ఈతని తరువాత వెలసిన కంచి వీరళరభకవి హరిశ్చం దోపాఖ్యాన 

_పభంధమునకు కంచి కావ్యమనియు _పసిద్ధి కలదు 1 కాని శరభకవి అవకా 

రికలో నచ్చటను నెల్లూరు శంకరకవి అని పేర్కొనలేదు. కం- వీర శరభకవి 

గృహ నామమును బట్టి శరభక వి వారిశ్చం[ దో పాఖ్యానమునకు 
కంది కావ్యమని 

పిలువ బడుట కవకాశము కలదు. కాసి (బౌనుదొర “శంక రకవి* నెల్లూరుని వాసి 

యని తలచి అట్టు పేర్కొనినాడన్ తలంపవలసి వచ్చునుచున్నది. ఈ కావ్యము 

పబంధ రూపమున వెలసినను గౌరన కావ్యమును ననుసరించెను. శంకరకవి 

గొరనార్యుని సన్ని వేశములను కథాగమనమును గహించి. స్వక పోలకల్పనలతో 

1. ఉతర హరిశ్చం్యదో పాఖ్యానము పీకిక -అమ్ముదిత. (గంథ చింతామణి_ 

పుండ్ల రామకృష్ణయ్య - పతికాధిపతుల
ు నెల్లూరు 1-591 

“పూర్వ పహరిశ్చం[ దో పాఖ్యాన మును శంకరకవి యైడాశ్వాసములు గల 

పద్య కావ్యముగా [వాసి యున్నాడు. ఇది నెల్లూరి కావ్యము అని 

వాడబడుచున్నట్టును దీనిని నెల్లూరు సంకరకవి _ాసినట్టును ( బౌణ్యము 

నందు _వాయబడి యున్నను అది (గంథమునందగ పడదు. "ఇందు 

సుమారు వేయి పద్యములకు పెగా నున్నవి. ఈ పూర్వ హరిశ్చం[దో 

పాఖ్య్యానమునే విర శరభం దుడను మరియొక కవి యమైదాశ్వాసములు గల 

వేరొక పద్య కావ్యముగా [వాసియున్నాడు. దినిని కంచి శరభయ్య 

(వాసినట్టును ఇది కంచి కావ్యమని పిలువబడుచున్నట్టును (బౌణ్యమునం- 

[వాయబడియున్న ది.” 
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వర్ణనా వై భములతో మృదు మధురముగా తన కావ్యమును తీర్చి దిద్దినాడు, 

గౌరన కావ్యమునందు (పక్షీ ప్ర ప్ర. భాగములుగా . పేర్కొనబడిన ఆదిబక్త యుద్ధ 

మును కపట వశిష్టదర్శనమును విషజంతు సంహారమును పత్కి వత కథయ 

మొదలగు వృత్తాంతములను వదలివేసి తదుపరి కవుల కాదర్శమై నిలిచినాడు, 
శంకరకవి ననుసకించిన హరిశ్చ్ళం[ద నలో పాఖ్యానమును కంచి వీర శరభకవి 

హరిశ్చ- చో పాఖ్యానమును మల్లారెడ్డి షట్బ్మకవరుల చరితము "మొదలగు 

[పబంధములయందుకూడ నీ సంఘటనములు వదలివేయబడినవి. కాని గౌరన 

మ్మాతము దెశీయచ్చందమైన ద్విపదలయందు కావ్యమును రచించియు దేశీయ 

షడములను పలుకుబడులను వాతీయములను తెలుగు లోకోక్సులను నిచ్చవచ్చిన 

రీతిగా నుపయోగించియు గాంభీర్మమును కోల్పోవని రీతిగా తన కావ్యమును 

తీర్చిదిద్దినాడు. శంకరకవి కావ్యమును పరిశీలించినచో ఛందముతొపాటు పడ 

ములను సమాసములును సంస్కృృతమై యున్నవి. కొన్నిచోట్ల శంకరకవి 

గొౌరనార్యుని కావ్యాంశమును తగ్గించుచు మరికొన్ని చోట్లు మెంచుచు కూడ తన 

రచన సాగించెను. 

శంకరకవి యువతారిక వలనను ఆశ్వాసాంత గద్యమువలనను నతడు 

గి (వాహ్మణుడనియు ఆపస్తంబ సూ తుడనియు కౌండిన్యస గో తుడనియు 

రామాత్ముని పుతుడనియు తెలియుచున్నది. 2 ఆంతియేగాక వినయ 

క విద్యాలంకారుడనని కూడ నతడు చెప్పుకొనినాడు. శంకరకవి ఐదా 

సములు కలిగిన తన పబంధమును పాచయ యెల్ల యామాత్యున కంకితము 

కేసి నాడు. కావ్య [పారంభమున నాంది పద్యమునండు కాశీ వి శ్వేశ్వరుడు 

ల్హ యామాత్యుని రక్షేంచుగాక యని శంకరకవి యశాసనము. 

2, ఇది శ్రీమదాపన ంభ సూత పవ్మిత కౌండిన్యముని చక్రవర్తి గోోత 

సకల సుకవి జనానేక మిగత డెచనామాచ్య కుమార వినయ వివేక 

విద్యాలంకార శంకరకవి నామడేయ (పణీతంబైన హరిశ్చం[దొ- 
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“శ్రీ వాణీవర వాసవాడి విబుధ |శ్రీజీ కిరోరత్న కో 

భా వి_భాజీత పాదపంకజుడు మాభామా మనోభ 6 ర 

కాకీ విశ్వేశ్వరుడిందు శేఖరుడు రక్షించు న్మహా పారవి 

ద్యావర్శష్టుని బాచయు ప్రభుని నెల్లామాత్యా, చూడమణిన్ ' 

శంకరకవి పూర్వకవి స్తుతిలో సంస్కృత కవులగు వాల్మీకి వ్యాసౌదులను ః జాణ 

మయూర మాఘ భార కాళిదాసుని కూడ కీ రించినాడు. తదుపరి తెనుగు 

కవులలో కవితయమును మ్మాతమే కీర్తించినాడు * కాని గౌరన ద్విపద 

హరిశ్చం[దో పాఖ్యానమునే చేపట్టిన ఇతడు గౌరనను పూర్వకవి స్తుతిలో 

కపేర్కానక పోవుట చ్మితము 3 తన కృతిని [పబంధముగా శీర్చిదిద్ది యందు 

సంస్కృత వృ త్తముల నన్నిటిని మక్కువతో [పయోగించుకొనిన శంకర కవికి 

దేశీయచ్చందమైన ద్విపదపై నను గౌరనార్యుని దేశీయ పదజాలముల పైనను 

నిరసన భావము కల్గ అట్టు చేసెనేమోయనిపించుచున్నది. ఈతడును గౌరన 

వలెనే శివభక్తుడు తాను “శళాంక మౌళి పద సేవాలబ్ద సాహిత్య సద్దను డనస్ 

చెప్పుకొనెను. * అంతియేగాక గౌరన కొలుచుచుండ ఇం|దాది దేవతలు సేవించు 

చుండ పార్వతీ సమేతుండై శివుడు | పత్యక్షమైనట్టు వర్చింపగా దాని ననుస 

రించియే శంకరకవియు శివుడు సమ స దేవతాగణ సేవితుండి |పత్యక్షమైనట్లు 

చెప్పినాడు, 

ఖా! పకీం (ద ధ్వజ పద్మజ _పముఖు లొబరిపార్ముఖు ల్గాల్విగా 

నుక్షాదీశ్వఠు నెక్కి. శె లతనయా యు కంబుగా భక సం 

1. శంకరకవి హరి, ఆరా. ప. 1+ 

2 ఏన బట్టి శంకరకవి కాలము నాటికే నన్నయ తిక్కన ఎజ్జనాదులు 

కవి, తయమని పిలువబడుచున్నట్లు స్పష్టము ౫ తెలియచున్న ది. 

ల, “ఈ తప్పు ఒక పెద్దతప్పుకాదు. గాని తన కావ్యమురో గౌరన 

ద్విపదలను అడుగడుగునా వాడుకుంటూ ఆపూర్వకవిని ఎక్కడొ 

ఒక్కసారి పేర్కానక పోవడం పెప్టదోషమె. సత్యం గొప్పదని చెప్పే 

కావ్యంలో ఇది కృతికర్త చేయదగిన పనికాదు. 

4. శంకరకవి హరిశ్చం| దోపాఖ్యానము.| ప,ఆ.ప. 19 
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రా దక్తుయ. విశ్వసాధుడు సువర్ణ [గావ 'కోదండి తౌ 

ళా 

సావాత్మా _రము బొందె సక్కృప హరిశ్చం్యద. క్షమాభ ర్తకున్ 

ఇందలి సంస్క_త సమాసములు గమని౭ప దగినవి, 

' ఉపమావతీ ఉమాసమేతు డె ప పశ్నీం|ద ధ్వజపద్మజ [ప్రముఖులు కొలువ 

హరిళృందునకు “వర్యవమైనట్లు శంకరకవి వర్షించెను. ఆంతియే గాక (ప్రత్యక్ష 

మైన శివుని రూపమును భక్తి పారవళ్యములో కడు మధురముగా వర్ణించినాడు 

స్, , ఆకాశగంగలో నమృతాంచురేఖతొ 

బల్ల వారుణ జటాభరము తోడ 

ఫొాలలోచనముతో ఫణి కు=డలముతో! . 

గాలకూట విసిల గ శము తోడ 

. . హరిణ: డింఛంబుతకో నజగ వధనసుమతో 

భసితాంగ రాగ వి భ్రమము తోడ 
"దివిజ సందోహ రణిత వాటిత శబ్ద 

సహిత నారద పల్టకీ స్యనము తోడ . 

శివుడు గిరిరాజకన్య కాథవుడు పొలిచె' * 

ఇందు శివునిరూపమవ్వ, వర్ణింపబడినది. ఆకాశగంగను చం దరేఖను ధరించి. 

ల్ల వారుణ జటాభారముతో ఫొలలోచలముతో (తికూలహ స్త సముతో గజచర్మ 

ధారియె భసితాంగరాగ వి, [భమవ ముతో ఉమా. సమేతుడై హరిశ్చం|దునకు 

(పత్యక్షమయ్యెను. ఇడి మహాభ క్రి పారవళ్యముతో పోతనవలె శివరూపము 

నంతరంగమున సందర్శించుచు వర్తించినాడు. ఇటు రామరాజు భూవణుడు 
కావ్యాంతమునందు హరిశ్చం దునకు సకల దేవతా పరివృత్తుడై న చం్మద శఖరుడే 

[మత శ్ట్కమైన నట్టు వర్ణించెను. కొనిశంక రకవి వర్ణన మందలి మాధుర్య ము హరిశ్చం! ద 

నతోపాధ్యానమున ' కానరాదు, 

i. శంకరకవి హరి, ఆర్ ప. 170 

ఏ. శంకరకవి హరి. ఆ 5, 171. 
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క్! “పస సులి నెవేల్చుభాల సన్నుత సౌత్రీ 

“గా యురుబలమదనాశ నో గవృ 

మగది పి కర్చురాకార మై యేవేల్పు | 

మ విల్లనంత శరా పై నుల్రసిల్లుం 

చ నేవే వలు నందన మహో కడ 

-~ త మహిమందార కాంతత వహించు 

వరసర్యమంగళావాసమై యే వేల్పు 

మూ రి నానాభోగముల దగర్చు 

నట్టి కలధదౌతగిరిక టకాఫిరామ 

సతనతరవ రి సురలోక చ|కవర్ 

యఖిల ముసి నిర్భరుబు గొల్య నా * నృపాలు 

నెదుర (బత్యక ము నిల్చియిట్లు పలికె” 

హరి. నలో. ఆర్ ప €2 

ఇందును శివుడు పార్వతీ సమేతుడై యభఖిలముని గణమును నిర్ణరులును 

గొలుచుచుండ | పత క మెనట్లు వర్గింపబడినది. కాని యిందు రెండు కథలో 

జోడించుటచే వసుచరి తమునందలి శయా్య లె సౌ భాగ్యమును రాఘరాజభూషణుడ 

చేకూర్చులేక పోయెను. నన్నయ ననుసరించి శంకరకవియు తన కృతిభ ర్రయగు 

యెల్ల యామాత్యుడు నిండుకొలువును తనను సత్కరించి తాంబూల మొసగి కృతి 

యిమ్మని కోరినట్టు వర్ణించెను: ల 

మ! “నను గ గెౌండిన్య ముసీల్మద గో
 తజు సుధాంధస్సీంధు కల్ల త్తు 

ల్య నిరాఘాటవచో ధురంధురుని | దేవామాత్య సత్పు తుందా 

సాహిత్య స 

ద్ధనుని నృంధు విధేయు శంకరకవి నావీ, $ పుణ్యాధికన్ " 1ర్రిప 

శే11. “మమత రామించి యర్భహాసనమున నునుచి 

తత్పరత మేజ గంధాక్షతంబు లది 

1. శంకరకవి. హరి. ఆ 1. 19, 20, 21. 
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గాగంగర్బూర తాంబూల కగక నూష 

క మో 
జాంబరంబులు దనియు నందవంచ యుస'.గి 

తె, “స పసంతానములలో యశస్కరంబు 

క్- తియ కావున నీ వొనరించు నట్ట 

నిరుప మాన హరిశ్చం[చ న్బప చర్మిల 

మంకితముసేయు నాపేర ననఘ చరిత" 

గం ఆంచి 

యల యామాళ్యుడు కి కోరినాడు. ఇందలి తేటగీతి పద్యామన స ప సంతానముల త్రో 
భా 

యశ సరము, అను శంకర కవి పద్యమును బోలి అల్హసానివారి మనుచర్మితము_ 

నందలి అవతారికలో నిదే సన్ని వేళమున సీ కింది లేటగీతి కానవచ్చుచున్నది. 

నికపమాన హరిశ్చం|ద నృపచరి, త మంకితిము 'సెయుమని ఈడూరి 

“సప సంతానములలో [బశ స గాంచి 

ఖిలము గాకుండునది ధ్యాతి గృతియ కాన 

కృతి రచింపుము మాకు శిరీష కుసుమ 

పేశలసుధా మయోక్తుల బెద్ద నార్య"! 

(మనుచరి[త, ] _ 14) 

ది ముచ్చట రాయలవారి కోరిక 

గౌరన కావ్యము ననుసరించియే శంకరకవి తన కావ్యమునందును దై పైత 
వనమున ధర్మవాజాదులతో మార్క్శ్లండేయుడీ కథను తెలుపుచున్నట్లు చెప్పె 

న. వర్ణనము గావించినాడు. 

ఓ శ్రీతరుజ మనోహర విరించి సమాన మహా తపోధన 
(వాత నివాస యోగ్య మమిర దుమ తుల్య సమస పుణ్య భూ 

జాతల తానిక్రేతన వనస్పతిక ముఖ్యశకుంత మెంతయున్ 
దె ఇతవనంబు పాల్చు వసుధార మణీ వర నీల భూషయె | 

ఆక్టే వ్వైతమున రసాల వృక్ష మొకటి యొప్పచుండెను. ఆ వృక్ష 
జా యలో అనుజులు సేవించుచుండ (దొపదిభుజింపగా ధర్మజుడు నానామౌనీం ద 

4. శంకరకవి హరి, ఆ 1, ప 60. 
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[పసంగ ములు చేయుచుండెను, అట్టియడ ముని , శేష 

సీ. “అరుగుదెంచుటయు దా నలంత దవ్వులః 
ల 

బొడగాంచి యెదురుగా చోయి భకి 
జో — షష నగా ఇ సమేతుడె యందందు పెకు). వం మె * డె గ్రా వం 
దనము లొనర్చి త వ్కానుచు వచ్చి 

జించి కకాస రా సీన్సుంజేసి 

హగ్తాబ్దములు మోడ్చి యంతరంగమ్మున 

ట్ చమ ముప్పరిగొన నేమ మడ్నిగ్ని 

క 

గోరి సుఖగోష్టి నడుపుచు గొంత (పొద్దు 

జరిపి కుంతీ సుత్మాగణేీ సంయమీం్యదు. 

బలి కెనిబ్లని వినయ సంపదలు పొదలి (ప. ఆ, 78 ప 

ఇందలి భావమే గాక పదములును వాక్యములను కూడ గరగ వై 

ములనుండి [గహించి శంకరరవి తన కావ్యమును తీర్చి దినైకొనినాన. 

“ననఘ మార్కండేయ డను మున్ చంద 

బొడగాంచి తాను దమ్ములు నెకురేగి 

పుడమి జాగిలి (మొక్కి- పూజలొనర్చి 

సమ్మదనంబున సుఖాసనమున నునిచి 

యమ్మునీశ్వరు సీమ మంతయు నడిగి 

యుచిత సద్గోష్షియ యున్న యావేళ 

సుచర్మితుడగు ధర్మసూను డిట్లనియె" 1 

ఇందలి సద్ద్గోష్షి ని సుఖగోష్టిగా మార్చి శంక దకవి వుం ంచినాడు, భధ 

జుడు సద్గోష్షి చేయచు మార్కండేయ ముగిని భూమండలము నెలుచున్న రాజా 

రాజ్యమును కోల్పోయి అడవుల పాలై తిరిగి రాజ్యము పొందిన వ్యకి కలడా? 

1. గౌరన ది అవతారిక. వి ది - 26 
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యని _పశ్నించినాడు. ఇది యొ చిత్య మెరిగిన వర్ణన, ధర్మజుడు రాజ్యమును 

కోల్పోయి అరణ్యవాసము చేయుచున్నాడు, తిరిగి తాను రాజ్యము పొందగల 

దునో లేదో తెలిసికొనుటకై యిట్టి అంశము కోరినాడు. జొచిత్యమెరిగిన గౌరన 

వర్ణన ననుసరించి శంకరకవియు నై వర్తించినాడః. 
యా 

“ముందు మీరెరిగిన భూతలాడిశు 

లందు రాజ్యంబు పొనాడి (కమ్మజను 

భుజ వ్మికమంబున భూ చ్యకమెల్ల త్ 

[బజలు సన్నుతి సేయ పాలించి న్జి 

మనుజేశ తిలకుని మహితచారి తు 

ననురాగ మిగురొ త్ర నానతి వలయు” ' 
ఇది గౌరన కధనము దీని ననుసరించి శంకరక వి 

“కావునందొ ల్లి మీ రరసి కాంచిన యట్టి నృపాలకోటిలో 

నీ వసుధా స్టలిం దోలుతనే మది రాజ్యము కోలుపోయి మో 

దావహ లిల [గమ్మజ [బజాభినుతి నర నేలినటి ధా 
థి 6 

[తీవరు నానతీ వలయు దేటపడం గృపతో మునిశ్వరా” 

అని చెప్పినాడు. (పజల సన్నుతి నేయ పాంలిచినట్టి చ కవ రియని 

గ'రన పలుక శంకిరకవి _పజాభినుతి న్ శ్రలినట్టి రాజునానతిమ్మని పలికినాడు 

గౌరన కావ్యము ననుసరించెయే శంకర కవి అయోధ్యా నగర వర్ణన 

మును కూడ చేసెను, 

“*కిపుని కంజడలలో (జెలంగు జాహ్న వికి 

సవతు సేయః*గదగు సరయువు పొంత 

ధరణీ దవికి ముఖ దర్పణం బన(గ? 

బరుల కసాధ్యమై పఠగు( నయోధ్య" 2 

అని గౌరన ఆయోధ్యనగరము ఉనికిని వర్ణంప గా శంక రకవి. 

1. గౌరన చ అవతారిక తి5-40 

ణి ప్త గౌరన హ.[ప ఆ.ద్వి. 1.4 
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తే॥॥, ము క్రిదములై న పురములు మూడు నార్లు 

వానిలో నగగణ్యయె వసుధ మీద 

బంరగు ధనదుసి పుతికను పాసమగుచు 

నఖిల సిద్దజనారాధ్యయగు నయోధ్య ' 

అని అయోధ్యా పాధాన్యమును చెప్పినాడు, ఇటై ఘట్టి ములలో రన 

చెఇపదము కంటె శంకరకవి పద్యమెంల వర్ణన మధికయు పద్యములు సంఖ్య 

పెరిగినదని చెప్పవచ్చును. ఇట్టు అనే విధములుగా ఆయోవ్యా నగరము 

వర్తింప బడిన పిమ్మట దాని పాలకుడగు 'హరిక్ళం దని వర్గన సూక్ష్మముగా 

కలుగు నప్పున మేలు కవనీయ మూరి 
నలరు హరిశ్చం దుడను చక్రవర్తి 

పరగ నేయుగములు పదునాల్గు వరుస 

నరుగు నంతకు భమి నంతయు నేల 

హరిహర [బహ్మాదు లచ్చెరు వొంద 

జరి మె నన్నుతి 'కెక్కు_ సత్య వతంబు 

నె జతో సమర ముఖ్యులు పంపు సేయ 

రాజసూయ మహాధర్యం బొనరించె” 

హరిశ్చం[దుడు హరిహర (బహ్మాదు లచ్చెరు వొందునట్టుగా రాజసూయ 

యాగము నొనరించెనని గౌరన పలుకు, దీని'ననుసరించిన శంకరకవి: ఒ 

“నిత్య సత్య [వతస్తుత్య చార్మితు డై 
గరి మనోనాధు కరుణవడసె 

సమద శాాతవ లోక జయ రమాకాంతుడై 

రాజసూయ మహాధ్యరం బొనర్చె వె 

అని వర్పించుటయే గాక హరిశ్చం[ దుడు త్యాగద్ధొయుడై దారి. ద్యము 

రూపుమాపెనని చెప్పెను. ఈ _పకరణమునకు ముందెచ్చటను గౌరన త్య 

చా శంకరకవి హరిఆ 1. ప రిక్ | mn 
2. గౌరన ద్వి. ఉకి-50 

క్రి. శంకరోవి హరి.ఆ.1 ప 109 



వివి ల్లి హరిక ౦ దోపాభా 

కావ్యములో హౌరిశ్చందుని వంశవర్ణన కావింపలేదు. యాతని వంశవర్గనము 

కొవించినాడు. 

సీ, వాసవ నిభుడు వై వస్వంతుడును నీకు 

క్షియును నిశాంకున్ఫప కెసరియును 

బాణుండుసనర ణ్య పార్టి వుండును వైన్య 

దు౯లదుమారులు పదిపంధి జయలలు 

యవనాశం మాంధాతృకు వల యేవులు పురు 

కుత్సాహ్యయుండు కాకుత్ల్స విభు(డు 

నంబరీషుడు _తిశంక్యావనీ రమణండు 

సార పుణ్యుండు హరిశ్చం్యద విభుండు 

[పణుతి (జెందిరి జలజాత బంధువంశ 

చూతవనచె చై త్యులత్యంత శుభ చర్మితు 

లహిత జై [తులు సకలలోకె క మితు 

లబ్దీ-వలయిత సర్వం సహాధిపతులు ' 

అని సూర్యవంశ చకవరులగు హరిశ్చరద భూ విభిని పూర్వులను 

వర్టించినాడు, శచికి పతినిధీయైన చందమతి ఆతగిభార్య లోహితాన్యుడు 

వారి కుమారుడు, 

పతిహితమతిగల సచివ 

[పతతులలో మునుపు ధరణి [బణుతింప ను 

న్నతి గన్న మంతి రత్నము 

కృత పుణ్యుడు గల డు సత్యకీ రి యనంగన్ * 

రాజునకు తగిన సచివుడు సత్యకి ర్తి 

ఇక ఇంద సభావర్గనము కావింపబడీనది:_ 

సీ11* (పవిమల చందికా ధవళ దుకూలా అబ 

రము పొందుగ(గటి రమణంగట్టి 

1. శంకరకవి ప. ఆపద్యము 197 

ద శంకరకవి.హ.ఆ,] ప. 119. 
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( 

నవరత్న మయ భూషణ (వాతములు గళ 

| శవణ హసాదుల సరవి దాల్చి 

మంజుల వాసనాపుంజ రంబితమైన 

చందనంబున దేహము దలంది 

తుమ్మెద గమికి విందులు సేయు మందార 

కుసుమ దామము మౌళింగుదురు కొల్సి 

_పభుల చింతామణి భ్మదపీఠిక్కాగ 

మున హుతాశన సమవరి దమజ వరుణ 

గంధ వఐవాహకుచేర శంకరులు గొలువ 

గరిమ విలసిల్రె (బెరోతగమున నుండి ' 

దేవేందుడు చర్మదికా సంకాశ ధవళదుకూబములు కట్టి నవరత్న మణి 

భూషలు దాల్చి చందనంబు దేహమున కలుముకొని మందార కుసుమములు 

మృశని చుట్టి చింతామణి భ్మదపీఠము నధిష్టించెను. రంభాది నిలింప వధూ 

వమలును బృందారక సందోహమును దేవమునులు నాతని సేవించుచుండిరి. 

అట్టియెడ ఇం్యదునకు సందెహము పాడమ మునులను జూచి యిట్టుపలికెను, 

జవె. “మౌనులార స్యక్ల మర్త్య పాతళ లో 

కముల యందు మీరు నన్గొనని న్బ 

పాల రెందు లేరు పరికింపంగావున 

వలయు నడుగు నొక్కు పలుకుమిమ్ము” 

ముసీశ్యరులు ముల్లోక వాసులగు రాజుఆ చరితముల నెణింగి యందురు, 

ఆందుచే వారి న్మాపళ్న వేసెను. ఈ భావము గౌరన నుండి శంకరకవి 

[గహించినాడు. గౌరన తన కావ్యమున:- 
“మూడు లోకంబుల మునుమిడివి వేరు 

చూడని యట్టి రాజులు మది లేరు” 

1. శంకరకవి హరి.ఆ. 1 ప. 126 

£. గౌరన ది. హరి.[ప.భా. 19.14. 

కీ. గౌరన. హుప ఆ.ద్వి, 18-14 
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అని పలికెను. శంకరకవి కావ్యములో ఇం్యదుడు:- క, | తిభువనముల 

యందును భూతభవిష్యద్వ రమాన ధర బీశులలో నభిమతనూనృత వాచా విభవ 

సమగుగిండు గలడా వివరింపంగన్ 

ఆని (పళ్నించి ఆట్టి రాజు కలడేని నాకానదీయవలెనని కోనాడు, 

ఇదియు గౌరననుసరించియే _వాయబడనది. 

“వారకమును చన్న వారిలో నున్న 

వారిలో. బు'టై డీవారిలో పలను 

బలికి బొంఠగి మహిపాలుండు( గలడె 
నా 

తలబన్సి చెప్తుడిందణు నట్టివాని” 

అందరును కలసి ఆలోచించి మఠియు చెప్పుమని యిం|దుడః కోఎనాడు. గౌరన 
కావ్యమున అట్టి రాజును తెలుపుటకు మునులు తమలో తామ పడిన డాధా 

వర్ణనము అనిర్వచనీయ మైనది. గౌరననుసరించియే శంకర కవియు :- 

ఉ!! ఊరక మూద(లో యనగ నుండి రగ స్వ్వపుల స్య గౌతము 

బారుణి వాయుచుండె జమదగ్ని, పరాశరమౌన యేమియు 

న్నోరు మెదల్ప' డయ్యె(జ్యవనుండు విచారము సిస(ంబకంగా 
nn 2) 

నేరక యుండి మార్చ్పలుక్క నింగి గనుంగానుబుండె న్మతియున్ 

సి! కశ్యపు వదనంబు కన్గొనె జాబాలి 

యతడు నొరదుని దేహాంబు గోకె 

నతడు శాండిల్యుస్ నమరం[దు మాటికు 

ను తరం బిమ్మని యొ త్రి పలికె 
నతడు భరద్వాజు నల్హన యంగుళీ 

సంజ్ఞను బలుమారు సన్న జెసె 

నతడు మాండవ్య మహాముని [పవరుసి 

గనుగీపె నీ వెణుంగవె యటంచు 

నివ్విధంబున సకల బుషశ ంరులును 
చెల్ 

తమాల. 
Pr. గ lh 

(|. గరన, దం [ప్రధమ భాగం. ద్వి 115-1168. 
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అని కడు రమ్యముగా వర్తించినాడు, తదుపరి వశిష్టుడు హరిశ్చందుని గూర్చి 

నీవు నీవని _పతివాక్య నిర్ణయంబు 

గాన క న్యోన్య వదన పంకజ సమీక్ష 

ణములు సేయుచు నుండిరి [భమసినట్లు.”' 

పలికెను. విశ్వామి తుడు కోవించి వశిమ్ణునితో వాదున(కుడిగినాడు. గౌరన్వ 

ఆటలో అలో 
ననుపరించియే శంకర కవి యూ వాదును కావిఠచెను. 

“అక్కజంబుగ నబి నాపోషణముగ్గ 

బిన్నగ ధరున కేర్పుడ నరికాఅ 

గన్ను జూపిన యట్టి గెెతము(డుండ 

నలిననాభుని జగన్నాధు ముకుందు 

నలిగి తన్నిన యట్టి యాభృగుడుండ 

దృష్టించి (బహ్మాది డేవతలెబుగ 

సుషికి పతి స,పింజేసిన యటి 
లప ఓ లప ప 

యేనుండందక్కిన యూ మునులుండి 

సీవు హరిశ్చం దుని పెద్దగజేసి పలుకుచున్నావని విశ్వామి తుడు అధి 

శపించెను. ఇడే వర్ణనమును భావమును కలిగిన శ౭కరక వి వర్ణన ములొ 

“సివు కాని హరిశ్చందుని నే నెటుగనే 

యాతడే యూరు సత్యవాక (ప్రశస్త 

గరిమ యే యూరు నీమాట గట్టి పెట్టు 

వాక్పరిశాంతి(బొంద(గ వలదు నీకు 

స్సీ ఎవ్వాడు వింధ్యా చలేందంబు గర్వంబు 

సర్వంబు నడచె నిర్ణరులు మెచ్చ 

నెవ్వాడు స్మకోద హేతు వీక్షణ నందు 

నొడలెల్ల గన్నులై యుండంజేసె 

1. 

ది, 

శంకరకవి హరిశ్చ!!. (ప, ఆ. ప 180.181 
శంకరకవి హరి, అ. 1. ప. 15జి-1ర్5ీ 
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నెవ్వాడు వేదంబు లేర్చాటు గావించె 

యన్నియు [గమ మొప్ప నచ్చుకక్లై 
నెవ్వాడు హైమవతీశుతో నెదిరించి 

గర్వించి యజణకాలగ న్ను[ంజూ పె 

నట్టి కుంభజ గౌతమ వ్యాస భృగువు 

లుండ [బహ్మేభవించి యఖండ గరిమ 

దనరు నేనుండ వెండియు దక్కినట్టి 
యమ్మునీశ గరులుండ నీకల వగ” 

ఆని గర్వం” కోపముతో విశ్వామ్మి తుడు పలుక వశిష్టుడు హరశ్చం దున సత్య 

క11, పరిహాసమునకు నైనను 

మటీ కలిలోనై న గాక మజుపున నై నన్ 

ధరణి,పయి హరిశ్చం[ దుడు 

హరహర పరికింప ననృత మాడెడు వాడే? 

॥. మదిరాపాన సమంబుగాందలచు నమ్మా ర్రండ వంకో త్తముం 

డు దయాంభోనిధి పల్కి బొంకుటలు దుజ్టుంగూడి వర్రింుటక్ 

తుది(జండాలునితోడి సంగతిగంజేతోవీధి భావించు సర్వ 

దిగంత స్ఫుటకీ రి మూలధనమై వర్తించు నుత్మున్నతిన్ * 

అనీ హరిశ్చందుని సత్య సంధతను గూర్చి పరికినాడు. ఎన్ని కష్ట 

ములు వచ్చినను వారిశ్చం|దుడు సత్య వాక్సరివాలనే తప్పడనెగు. సతః 

వాక్పరిపాలనను గురించి తెలుపుచు:- 

మః. తన స్మామాజ్యము వాసి. నంగుల వధూ త్తంసంబు వకించినం 
దనయుం డీల్లిన హీన కృత్యముల చేత నరశం చొందినన్ 

వనటం గుందిన నానరేందుడు మనో వాక్కాయ కర్మంబులం 

దన్ఫతం బాడిన నా్యపతిజ్ఞ విను విశ్వామిిత చ్మితంబుగన్ క 

. శంకర కవి.హరి,ఆ,1. 102-169 

ది, శంకరకవి.హరి.ఆక1 ప . 162_ 168 

కీ. శంకరకవి. హరి, ఆ, 1 ఏ. 175. 
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మో ఇంచు కంకరకవి కావ్యమందలి హరిశ్చందుని కథా నిర్మాణ మంతయు 

తెలుపబడినది. సా మాజ్యము పోయినను భార్యను వర్షించినను తనయుడు 

మరణించినను తాను నీచ కర్మంబు లొనరించినను హరిశ్చందుడు మాటతప్పడు. 

అట్లు తప్పినచో తన శపథమును తెలిపినాడు, వశిష్టుడు మేటీ వ్మిపత్వమును 

వదలి జపతపాదులను వేదశాస్తాంభ్యాస విధులను వదలి, నారచీరలు కట్టి జన్ని 

దంబులు [తెంచి యపవితమగు విభూతి మేస ఆలముకొని మనుజ కపాల 
పాంకియై ఖర వాహన మధిష్టించి యామ్యదిశగా పయనని ంచెదని |పతిజ్ఞ 

యొనరించెను, దానిని వినిన విళ్వామి తుడలిగి. 

సీ, చొంకింప లేకున్న భుజగ కంకణు(గూర్చి 

యనిల జలాహారి న గుచుందొల్సి 

హిమవన్నగంబున నమిత హాయనములు 

తపము చేసిన సుకృతంబు లోన 

నర్ధాశ మొసగి లోకై న విఖ్యాతిగా 

దగ(జతుర్దళ మహాయుగము అవస 

రాణి సా|మాజ్య విసూరుల బి "ందించి 

తదనంతర ంబ యీ తిదివమునకు 

రమణ బదునా~ య _ మన్వంతర ముల దాక 

నముచిసూదను నర్హాస సనంబు నందు. 

సీరజారాతి కోటీర నీరజాక్షి 

నీరజాసను లెజుగంగ నిలుపువా(డ ' 

ఆవి తీవముగా విశ్యామి। తుడు _పతిజ్ఞచెసెను. 

ఇట్టి త్మీవస్టితికి కుంభిసి దిర్దిరరిగెను. రవి, చం్యదపారలు మహాద్భు 

తముగా శాలెను. ఈ వర్ణనమంతయు గౌరన నాధారముగా _గహించయే 

శంకరకవి గావించినాడు. తదుపరి సభాసదులందరు భయముతో సభవీడి పోవ 

వశిష్ట విక్వామిితులు మహ్మాకోధముతో తమతమ నివాసములు చేరిరి, కాసి 

గౌరన వర్ణనా చనుత్కారమిందు కానరాదు, 

1. శంకరక9,హరి.ఆ,ప 119. 



ఇంతలో చెత మాసారంభమయ్యెను, అంతటి హరిళ్చం[ దమహార్రాబ్ల 

మహాయజ్ఞ మొక్క-టాచరించి భూరి దక్షిణలిచ్చుచున్న ట్టి వార్త విశ్వామి శ్రని 

చెవిని పడెను. కపట కృత్యనిత్యతా నిపుణుండగు నద్ధాధినందనుడు పది 

దునీ కొలువు [పవేశించెను. హరిశ్చం దుడు ఎదురేగి వినయ పూక క 

నమస్కారంబు బొనరించెను. ఆంతట విశ్వామి_ తుడు 

“వేలుపుటావును గుమ్మెడు 

పాలడీగెడు రీతి ధరణి పాల యళశ్రీ 

లోల యొక యల్పదానము 

వాలాయముగా(గ నడుగ వచ్చితి నిన్నున్ శ 

అని పలికినాడు గౌరన కావ్యములో 

కల్పవృక్షము చేరి కాయడగ్గినట్టు 

లల్పదానం బెకండడుగ వచ్చితిమి” 2 

అని ఆహంకారముతో పలికినాడు. శంకర కవి ఇది మార్చి వేలుపుబావున. 

గుమ్మెడు పాలడిగినట్టని ఎంతో చమత్కారముగా మార్చి మూలార్ధ భా వన్ను 

పోషించినాడు. తదుపరి విశ్వామి తుడు, 

క।;! జనుడు కరి నెక్కి దేహం 

బవయము విక్కించి రత్నమంబరమున కె 

చన విడిచి నంత | పోవిడు 

ధనమిచ్చి నధ్వరము యధావిది నడుచున్ । 

ఆని కోరినాడు. ఈ ధనము హరిశ్చం|దుని శ క్రికి మించిగడని తలఒ 

అతడ జంకునని విశ్వాము తుడు తలచినాడు. ఈ కోరికయు గెరవకావ్యము 

ననుసరించియె శంకర కవి వర్ణించెను, 

“బురుషు డేనుగు నెక్కి పొడవుగా నిక్కి 

వరరత్న మెగసి పోవై చిన పొడడు 

1. శంకరకవి హర్కిపద్యము 199 
ల. గౌరన దిం 'ప భా.దిం 861-62. 



hs గొ శంకరకవి _ హరిశ్చం [దోపాఖ్యానము 

ధనము రాసిన బోసి దానమిచ్చినను 
జననాధ కాదలేక సాగు నాయజ 

మనిన ౨44466 * ౨4 లల 6 బతి ఉ ఏ కవల 66 25 

ఫి 

J షుడేనుగు నెక్కి అను పదమును జ్రనుడు కై బ్రాను వ 

శంకదకవి మార్చినాడు. అక్క_అ యొదిపిన వేళ వచ్చి ధనము వెనిడువ 

నని విశ్వామ్మి తుడు వెడలిపోయెను. ఆంతట విశ్వామి తుని స్వభావ రినిడ 

హరిశ్చం[ దుడు ఎట్టి సమయమున వచ్చి నమ్ముని ధనము కి రునో ఎట్టి యిక 

తలహో సెకు. గౌరనకావ్యము నమసకించై ము ట్లులు సంభవించునో యసి 

శంక రకవి పాత పోషణమును కూడ కొవించినాడు. 

తదుపరి విశ్వామితుడనేక మృగ పక్షితతులను స్పష్షించి నక 

| ుటుకొన రాక వారిక భ యమిచ్చి పెను. అంతట జనులేతెంచి రాజుకొ మొరపె ప 
ద్ర 

సం పెను. అంతట సురా్రస మయ వర్ణనము కావించెదు. తదుపరి చెల్ల బారు 

సూచన గ్ కుక్కు_టములు కూ సెనని వర్తించబడినది. 

m3 ఇషా కా ఆ డా 

eri! ముశకేశ్ పడి|శాంకి (గను మోద్బ 
స్ు రై 

వేడ్క. నిదించు విటవిటతీతి జెదర( 

గుక్కుటములు కుకు గారోకో యటంచు 

గూయ జూచె-6 గళోర నిరోాషణముల * 

గరాదు కాని శ్ర్నా? 
ఈః కుక్కుటటములు కూ సెనను వ్య నరా వ 

రామరాజ భూషణడు తన హ 
నె షధమునందు వర్ణింప బడినది. తదుపరి 

క్ర శ 

i 

శం ది నలో పాఖ్యానముననే కుక్కుట ధ్వనులను వర్తించినా 3 కి 

పవె భవ విలాసముల కమం మాన మున మిక్కిలి చిత విచ్మితముగ దాని రూపమై భవ విల 

వర్షింపబడినది- * 

కాని శంకరకవి ఒక్క వీసములో దానిని వర్షం చనాద వు 
ae] 

1. గౌరన హరిప. భా.ద్వి864-69 
౨. శంకరకవి హరిళ్నం|దో.ఆశ్వా 1.పద్యం వ 

ల గౌ-హ.[ప-భా-ద్వి.5 70-696 



త 

ప 6 ' | 
ల్స్ గ్రి హారశ్చ్ళం ద వాఖ్యానమ 

ఆ ఫ్ర 

చ క “mu Wu అక చం బ్య కో 
val} వైన నా? వు తవళకాసనంబును 

సో 

ల తనము లున నలంగలంఅ గెట నయణంము లును 
ళా ద వం 

ఇ wn 3, ఇ బద్మరాగ _పభంబగుటు కర్షంబులు 
_ ణు 

మౌ కిక కాంతుల మరిపించు చాలు 
వాట 

తుహినంబు కోడుత దారయు కడుపు 

ఫల 

పవనంబు (డల శకించు పటు జవంబు 

గలిగి లా విహారింబు కారణముగ 

నవని :=రియి౭చు పంకదు హారియంక 

నము గతి నుండుటయు సంయమెశరుండు 

ని కడు సమ్మదంబు (బొంది* 

కాని గౌరవ శప్దాలంకార చై భవముట్టిపడుచు వరంచినాడు. ఆటులనే 
వ్ర 

— 

మాతంగకన్యల వ వర్ణనమును గరన కావ్యము ననుసరించియే |వాసినను గరప 

దై భవమందు కానరాదు మాతంగకన్యలు హరిశ్చందునిసమీపించి కోర 

యాతపకాప ఇదముధతాదిపమన్మధ బాణ ఘాతసం 

జాత వియోగ కావమన(జాలగృశత్వము నొందు మమ్ము స 

త్కౌతు కవీల ని దిగువు గౌగిలు(జేర్చురతి (పసంగతిన్* 
న్న తమకు కల్గిన మన్మధతాపము హరిశ్చందుండు బిగువు కౌగిట చేర్చుకొ 

నిన జవునన్ పలికిరి. దాపిక్తి హరళర్టదుడు శివస్మఠణంబు చేసినట్టు శంకఠకవి 
ఒర్మ్యనినాడు కాని శివకవి మొనను గౌరన హు రిశ్చం[దుడు శివుని స్మరించి 
వంతం వదా 

అ ఈల / ట పర్కాన నేడు. తదుపరి కథయంతయు గౌరవ ననుసరించియె వర్ణింప రా ఇ 

ఒడిని, కాని - కా- గౌరన చమక్కారమిందు కానరాదు. హరిళ్ళం[దుడు వీరబాహ 
en 

Ey శంక రకవి.హ.ద్వె.ఆ ఓలి ప్ర 
ల్, శంక రకవి.ద్వివ 116. 
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నాజచే వీరనామ ధేయుడి. _పేతభూమిసి | పవెశించినప్పుడచ్చటి ద్యశ్యామును 

ణి 

WE 

గిరన ఎంతో చమత్కారముగా వర్ణించి నాడు. కాని శంకరకవి ఒకచిన న్న వాక 
భత 

నులో దాసిని పేర్ ర్కాన్నాడు, 

ప! అత్యంత భయంకరబగు పరేతికెతనంబు విలోకించె 

కించిన్మాాతంబును బితంబున ధీకిలక (, బవేశించి 

యమ్మహే వల్ల భుండు హీన థె ర౭ంబున నిజ కృపాణ 

_పధావిభా సమానుం డె నానా భూత _వాతంబుల గా 

త లిడం బట్టి కొటి యిట్టనియె", | 

సి శంకరకవి 

“నానాభూత ; వాతంబుల గూత లిడంబటి కౌట్టి యిశనిదట్పై ఆనీ మాత 
టు మ 

వరించ గౌరన 8ఎ దిపదలలో గివరన గావించినాడు. * 
సై తు) ఫి అ 

మాంస ఖండంబులు గసికిల గుచ్చి తేల్చి కమ్మగా 

ములను, సగము కాలిన శసవములను తను పెశాచములను, బాలకవము ను 

సీస్ భక్షించు వేతాళతతులను, తలకాయలను తిను శాకిసి గణములను, సలల 

నుండి కాలువలు గట్టి _పవహించు ర కమును _తాగుచున్న రక ఒనులును 
ర 

పెంపుడు దయ్యములను, బు| గజుస్సాము వేదములను చదివెడి |బహ్మ రాజసు 
(an 

లను చావమోది వాటిని తనకు ఆనుకూలము కావించుకొననగి గౌరన చమతా] 

రముగా వరించినాడు. కాని శంకరకవి కథా గమనమున కిది యంత ఆవన। 
లి 

కము కాకపోవుటచే వదలివేసినాడని తలంపవలసి వచ్చుచున్నది 
లు 

షె ల లర wey 
గౌరన హరిక నా ననుసరించియే యించును సకల దవతా 

£ని x ft 

ం నూతన సన్ని వేశములను “శంకరల్వి లి ంపక పోయినను రన 

కావ్యమనే పూర్తిగా మార్చి పబంధముగా మార్చినను * 'శకరకవి రసము చెడ 

కుండ పాతపోషణమునకు భంగ ము వాటిల ల్లకుండ కథాగమనము కొవించినావు 

(పబంధయుగమున పూర్వమే వెలసిన [పబంధములకిది యొక మచ్చుతున..కయ 

1. శంకరకవి. హరి [ప ఆవ 14 

బి గొరన హ,.ద్వి భాగ ద 1620.56, 



వప హరిశ్చం' దోపాఖ్యానము 
_ 

చెప్పవచ్చును. ఊఈతడ; పద్యమాల నడుము గద్యములనెం ంతో గాంభిర్యముగా 

కావము చెడకుండ కావించి రాడు. పథ మాశ్వ్యాసమునంద గ డవేంద స భాన్టితి? నె 

వర్ణంచిన వచనము పళ౭ెశీలించీన నది స్పష్టముగా తెలియును" 

“నితాంత సంతోషంబు జెంది శతానంద నందనుడు 

కోరార మిదాంగుకీనఖ కిభాంకురంబుల గరంబుల గరంబు సంగత 

పపంచ సారంగళుడైై విపంచి వాయించుచుంగ ర్ల 

టం బులకు సుదీర్జ సౌ నొఖ్యంబు సంపాదింప నత్యంత 

సణరంభమున రంభాది గిలింప వదూపరంపరలు నానావిధ 

మృందగ డిండిమోది ద్వానానుకారి తాళ కాహళ వేణు 

జే [ప్రముఖ నిస్వనంబులంగల సిచరణ సరోజనువు రారావంబుల 

చెలంగ ననేక విధ నృత్య విశషంబులు చూపు చునయనోత్సవ 

[కియాకలాపంబు లొనర్ప బృందారక సందోవంబులు 

ఆలి పుటంబులు ఫాలధాగంబులెంగేసించి కైవారంబులు 

రప ఇ1పియంబునంగదిసి సుపర్వనితంబినీజనం 

బుల కరపంబుజసంజలిత కంకణ రయుణ రుణ త్కారం 

బులు తోరంబు లె విజృంభింప బూని ... ౨౨౦ అలల 24 అ00 

asa =m 4a ~~ అ కాశ ఈ శి ఇ ఇచ టెలి ల ఇత 4 oun 650 3904౪ 

నమ్మహా నముసులంజూచి యిందుడేట్ట టనియె. 

ఈ విధముగా సేవచనమునుందిం ద సభా వర్తనము కావింపబడినది, 

ఇంద చెభవనుతో బాటు నాటి సభకు (ప్రత్యేకతగా వశిష్థ వామదేవ, వ్యాసః 

వాల్మిక, కౌశిక, కపిలాది మునులందరు వేంచేసిరని వర్ణించినాడు. ఇంతియేగాక, 
శంక రకవి గౌరన కావ్యమున రెండు భాగములుగ విభజింపబడిన ద్విపద కావ్య 

మును ఐదాశ్వాసములుగ తీర్చి దిద్దినాడు, (పథమాశ్వాసములో [పజలువచ్చి 

హరిశ్చం|దునితో భీకరమం గ పకితతుల బాధల వర్తించి చెప్ప రాజు వేటకు 

వచ్చెదనని వారికభయమిర్చి పంపువరకు కథ “నడుపబడినది. తదుపరి 
ర్యాసమయ సూర్యోదయాది వర్ణ్లనములు కావింపబడినవి. అంతటితో ఆ 

న్నా 

1. శంకరకవి హర్కిప,ఆ.నచకము 185, 



వారిశ్చం. దోపాఖ్యానము = శంకరకవి £ఫిలీ 

ఆశ్వాసము ముగిసినది. రెండవ ఆకా్యాసములో రాజు చేటకు వడలి విశ్వా 

మ్మితునకు సమస్త రాజ్యము దాన ఘు చేయవరకు వర్దింపబడినది. తృతీయా 
శ్వాసమునందు హరిశ్నం,దుడు భార్యాపు_తులతో సమస్త కాధులను ఆరణ్య 

మున ననుభవించి కొశీక్నేతము చేరువరకు వర్ణింపబడినది. చతుర్ధాక్వానము 

నందు గంగానదిని గాంచుట మొదలు హరిశ్సం|దుడు సతీసతుల నమ్మి తాను 

వఏీరబాహున కమ్ముడ పోవుట, వీరబాహుడు ధనము" తెచ్చి నక్షగతకున కొనంగుట 

మొదలగు కథనడిచినది. పంచమాళ్వాసమునందు హరిశ్చందుడు స్మశాన 

మున జీవించిన విధము, చంద్రమతి కాలకౌశికుని గృహమున పడిన బాధలు, 

తోహితాస్యుడు సర్పముచే వనమున మరణించుట, చందమతీ స్మళానమునకు 

వాస్ తెచ్చుట, హరిశ్చం దుడు భార్యాప్కు తులను గురించుట, కౌశిక (పేరణచే 

చం్యదమతి శిరంబు హరిశ్చం[ దుడు క్ర తతించుట, చం[దశేఖర దర్శనము, హరి 

కం దుడు అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చుట మొదలగు కథయంతయు వద్దంపబడినడి' 

ఈవిధముగా శంకరకవి కథాగమనమున కనుపుగా నెంతో చమత్కారముగా 

తిక్సిదిద్ది తదుపరి కవుల కొదర్శముగా తన కావ్యఎర్మాణము గాఏం ననాశు 

గెరన కావ్యము ననుసరించియే శంకరకవి తన పద్య గద్యములను 

నిరొంచినను వాసిని [వాయుటలో నొక [పత్యెేకత చూపినాడం. ఇందు సీస 

ములు శ్రీనాధుని నీసములను తలపించు చున్న వి. 

సీ, భసిత తి పుం|డాంక పాలభాగము లోడ 

రు[దాక్ష మాలికా రుచులతోడ 

బల్ల వారుణ జటాపటల భారము తోడ 

నవ్యపలాశ దండంబు తోడు 

నుత్రమ వ్యాఘ్యాజినో త్తరీయిము తోడ. 

రమణీయదర్శ్భాంకురము తోడ 
నతి నిర్మల స్పటికాక్ష స్కూతము తోడ 

ధవళ యజ్ఞ *ప్టకీత్రవ్వుల తోడ 
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గదిసి భజియించు వరశిష్యగణముల తోడ 

గరిమ నెతెంచె బాంటవా[గజుని కడకు” ' 

ఇందు అంత్యాను ప్రాస నిభందించి సభావో కిగా మార్కండేయ మహ 
రిని వర్ధించినాడు, సీసములే గాక వృత్త ములను గూడ నీతడు రసగుళికలు 
కావించినాడు, 

కా, “ఏవీత్రోచన నా సిమ్ తమున నీకీపాటు వాటిల్లినే 
కోణీ నాధుల రాణివాసములు చమ: కౌత్తుకా పాదిసీ 
శ్రీణీ లాలితహర్మ్య వాటికలలో _శోడావిశేషంబులన్ 
[బాణ శాన్మితలై నిరంతర నుఖ (వొఢిన్ నినోదింపగస్ * 

తే, సకల రాజన్య క న్యకొాజనములపుడు 
నీకు (బరిచర్యచేయుచు నెమ్మింగాలుతు . 
రుత లేక్షణ యిపుడు నిన్కాక్క_రునికి 

దాసీగా విక్కయింపగజేసె నజుడు. 

ము॥ తను మధ్యన్ హరినీల వేజీబిస హస్త ంబక్వ బెంబోష్టజం 
దన గందింబిక వాణి (వీనకుచ గాంతామౌళి రత్నంబునా 
కనుసన్న న్మెలగంగ నేర్పుగల రాకా చం్యద బింబానస్ 
నినుబా సెనిర్రధి నేటితోయగలువకంచే నిర్ణయ స్వాం తె 

* 53 

ఇందు హరిశ్చం|దుడు చం దమతి కె విలపించు విధమంతయు పేర్కా 
నుటయేగాక చం దమతి రూపలావణ్యాదులను ,సొకుమార్యమును చక్కగా 
వర్ణించినాడు శిల్పి వా సమున రాయి సౌందర్య చిహ్నముగ మార్చుబడ: నటుల 
గౌరన ద్విపద పదములతో బ్లాటు భావములను శంకరకవి గద్యపచ్యములుగా 
తీర్చిదిద్దినాడు, పల చోట్ల సంస్మ్మత సమాసములతో ఉత్వ్నేతాలంకార నిబద్ధ 
ముగా శంకరకివి పద్యములను నడిపినాడు. 

1. శంకరకవి హరి, ప,ఆ.75 ప, 
2. శంకరకవి.హరి. చతుర్ధాశా రసము. ఫ్ రిప, 
ల. శంకరకవ. హరి చతుర్దాశా్యసము. 59, 60 ప, 



హరిళ్చం దోపాఖ్య్యానము ౬ శంకరకవి వికీల్ 

శా]. ఆకాశ స్పృగనే భూ3 శిఖర వ్యాస క వెమాంకా 

నికంబహప్సురివ పమొప్పెసగు వరింపగ నిర్మాణంలీ 
ఖు ఓ (3) 

లాకే తీరతి (జ క వాళ గిరించోల నేర్పు సంథిల్ల భా 
a d. ద 

షాకాంతుండు సృజించి నిల్చిన ఆ శ్ర లంబు చందంబునన్ 

శా, సాల స్టూ ల మనోజ్ఞ శృంగఘటిత సర్హ్వాథసిల (పభా 

జాలంబుల్లలయంగ నంబ5 మునన్ సాం దంబుగా బరి నం 

గాళిందీనది హళిగన్లొనెడి వేడ్మ_న్యచ్చెనో కాకయం 

చాలోకింపుచు సంశయంతురు సుధాహారేందు వీంబాననట్ * 

అనుచు ఉపమ, ఉక్పేశాది అలంకారములో నెంతో చమత్కారముగా నీ వర్ణ 

నము కావించినాడు, 

గౌరన కావ్యమున జాతీయములు, లోకోకులు కుప్పలు తిప్పలుగా నుండ 

శంక రకవి సమయానుకూలముగా నచ్చటచ్చట మా|తమే పాడినాడు. 

క ॥. క ప్పురము పుట్టు తోడనె 

యొప్పగు పరిమళము గూడ నురయించిన యా 

చొప్పున నతడు జనించిన 

యషప్పుడె సత్య_వతంబు నంకురమయ్యెన్ క్ 

క॥. వేలుపుటావును గుమ్మెడు 

పాలడుగెడు రీతి ధరణి పాల యళ శ్రీ 

లోలయొక యల్స్పదానమ. 

వాలయముగా గ నడుగ వచ్చితీ నన్నున్ 6 

ఇందు కల్పవృక్షము చేరికాయయడినరీతి అని గౌరన వర్ణింప ఇతడు 

వేలుపు బావును గుమ్మెడు పాలని మార్చినాడు. 

క, శ, [ప ఆప 87,88 

5. శంకరకవి [పః ఆ.ప. 172 

6. శంకరకవి [పంఆ ప. 18. 
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పంచమాక్వానమున హరిశ్ళం్యదుకు తన భార్యా వ్యుతులను స్మశాన 

మున కలియు ఘట్టమును శంకరకవి ఒక [పత్యేక ఘట్టముగా తీర్చిదిద్ది రస 
జ య ది 

వంతము గావించెనాడు. చం దమతి కాలకిశికుని గృహమున పడిన బాధల 

గుండెలను |వక్ళ_లు చేయుచున్నవి. కాలకౌశికుని భార్య లోహికుని పిలిచి 

అరణ్యమున. కేగి దర్భలు, సమిధలు తెక్ముని ఆక్టాసెంచినది. అది వినిన 

చం్యదమతి గుండె నీరబిహోవ తనయుని అక్కునకు చేర్చుకుని విలపించినది. 

చ॥ కనుగవ బి ష్పబిందువులు గృమ్మ బవంబుల మీద (వాలుచుం 

దను(గిను కన్మహిసురు డేదల్చిన భాషలెల్బ జె 

ప్పిన విని యాత్మలోన గడుఫీతి వహించుచు నా రనాదమె 
తనయుని జంక (బెట్టుకొని తామర సానన చింత న నొందుచున్.” 

అడవిలో పాముకాటుచే తనయుడు మరణించినాడను వా రవిని చం దమతి 

పట్టరాని దుఃఖముతో కంపించినది. కాని చేయునదిలేక యజమానురాలీకి సకల 

కార్యంబులు చేకూర్చి ఆర ణ్యమున చీకటిలో తనయుని శవమును గు రించినది, 

కాని హరిళ్చం్టదుని కుమారుని పరిమార్చుటకా విషసర్పమునకు మనసొప్పక 
మూర్చునాందునటుల మాగతమే కావించినది. 

చ॥ “నిజ నిష వహ్నిచే తన వసీదములై నను నీటు సేయుగా 

భుజగ విభుందు భూరమణు పుతుచి జంపగ న్ కోపడ యె(బం 

కజ నయనా శిరోమణి యు(గల్మష దూరయునై. ధరి తి పె 

సుజనత గన్న తజ్జన విఫద్ద పవిత చరి[త ుట్టిదో. క 

తనయుని గు రించిన చం దమతికి దుఃఖము కట్టలు (తెంచుకొని [పవ 

హించినది. బోరున విలపించసాగినది. 

లే! అక )_టా లోపితాస్యబాలార్క క 

మోర శోకంబుచే నన్ను గుందు జే 

లేమి జేయుదు నాకి ద _వ్యరింక 

నెటు నిను బాచె విధికృపయింత లేక. 

7. శల॥, వప, ఆప. 19, 
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కశ  వీకర పూత్కారంబున 

నాకోకోదరము గవియు నప్పుడు మదిలో 
నేకరణిదల్ల డిల్లీతో 

రాకా సీహార కిరణ రమ్యశరీరా 10 

అసి పలువిధముల విలపించుచు శ్మకానమున కెతుకొని పోయినది 

అచ్చట చితి ప పేర్చి చేతులాడ పరిపరి విధముల విలపించసాశినవె, 

చ| ఇవ్యసుంధరలోపల నెన్న దగిన, 

భాగ్య సౌభాగ్య వతులై న పడతులుండ 

సకల దుర్హక్షణములకు సదనమైన 

నాకు నేటికి బుట్ట తయోకుమార శ 

తన గర్భమున జన్మించుట వలననే లోహితుడన్ని బాధలకు గురికావలసి 

వచ్చెనని విఅపించు చుండ హరిశ్చం[ దుడ య్యార రవమును విని ఆశ్చర్యపడుమ 

అచ్చటికి వెడలి ఆమెను చూసి నట్టనడిరేయి రుద్రభూమి [పవేశింప కారణ 

మేమని _పశ్నించినాడు. కాని చల్యదమతి తానుసనారిగనే తెలిపి సుతుని మర్వ 

కారణ మెరిగించి తనయుని |బకికింపుమని వేడుకొనినది. హరిశ్చంరుడా రై 

[పియవశో విశేషంబుల క చ్చెరువొంది తన దియాంగనగా మనంబున తలపింప 

జేసినను సందేహించి చందమతితో భూతపతినిను సిద్ధడనుగాను తనయుని 

(బతికింప నసమర్జుడనని సమాధానమిచ్చినాడు, 

లే11 పంకజానన నే భూతపతిసి గాను 

దురిత హరుడైన యట్టి సిద్ధుండ గాను 
దగిన (పాణంబు మగిడింప జాలనెను ** 

మరియు తాను వీరదాసుడనని తెలిపి తనయుని దహనమునకై నొక మాడ 

వచ్చి యూయవలయుననియు లేనిచో దహనముచేయ ఏిలులేదనియ తెలియ 

కా ప్పును. 

10. శంకరకవి- హం పంచమాశ్వాసము కీ4 ప, 

14, శంకరకమి హా, పంచమా శ్వాసము 67 ప 
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శ్చ," అడుదానపుగాన ననుకంప జనియింప( బరు కులను నేమిపలుకి హోడె 
é నాదే 
"  యూరకయుంణీ దక్కారుని నెవ్వనినై న శిరము ఖండింతుంగౌ వయ 

కమున 

మాటలిం కేల యిచ్చోట మసలితేని 

యంత్య జాగణి మత్స్యామియెన వీర 

బాహు పదముల యానయోభామయనిన 

మిగుల శోకంబు నిగుడ నమ్మగువ పలికె '* 

తాను ఢీరోదాత్తుడు గావున మనమున నామె తన భార్యయేమోనను అనుమానము 

కలిగినను గాంభీర్యముగా తన కర్తవ్యము గుర్తుంచుకొని చండాలగాసుడై నను 

యజమాని పె గౌరవముంచి తో రక్షించువాడు గావున నామెను మాటలతో 

మాగతమే భయ పెట్టినాడు. రులైన నచో వాసి శిరము ఖండించు వా వాడనని పలికి 

నాడు, ఈపద్యము హారిశ్చం దుస శీలమునకు గీటురాయి. 

అప్పుడు చం దమతి సమస్త ధరి తినేలు చక్రవర్తి తనయుడు నడుగు 

వలకు పాతుండు గాకపోయెనా అని విలపించినది, 

క్ర॥ _ ఫ్రీలున్ దెవార జలధి 

వేలా వలయిత ధరి (తి విమలయభండ్రె 

యేలు నృపసూతి యడుగడు 

నేలకు(బా తుండుగాండే నీకిటు తగునే "* 

కాల డు చ|కవరి తనయుడని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. ఆంతటితో 

నాగకామె. 

మ॥ అకటా చేరెడు నేలకుందగడే సపాంభోధి వేష్షీభవ 

త్సకల ద్వీప కలాపభూపమకు టాంచత్పద్మరా గోజ్జ్వలి 

12. శంకరకవి హర్. పం ఆ ప 80 

1. శం, హరి. పం. ఆ, ప. రజి 

శత, శంక రకవి, హరి. పం. ఆ రికీ ప 



0 cy త్తు హరిశ్చం దో పాఖ్యానము = శంకరక వి 

(పకటాసర్గశ నిర్షశత్కిరణ శుంభత్చాదుడై నట్టి రా 

జకుమారుండని యేడ్చే గన్ను గవ న శుల్కాల్వలె పాజంగ్గన్ “*్ 

మరింత గట్టిగా వితిపించినది, 

చ। కుదురు మైలంగు నిబ్బరపు గుబ్బల పె నయనంబుపూరముల్ 

చెదరగ నేలయేడ్చెదపు చెల్వ దురంత విషా ధవేదనా 

విదిశిత మాననంబునను వేమణు నాయువు కాశ్వతంబె సం 

పదలు స్థిరంబులే విధి విపాకము దాట దరంబె యేరికిన్ "* 

విది విపాకము దాట నెవ్వరికి సాధ్యము కాదని యోదార్చినాడు, 

అప్పుడు చం, [దమతి కౌరిక్షని మాయవలననే తనకా సితి వచి నవని వివరించుచు 
థి 

మ ఓ మహాత్మక మిమ్ము దూజగ యుక్త మే వివరింప మీ 

కేమి చేయు ుదురయ్య మాటికి హెచ్చిక "శక మొనసి మా 

యామయంబయి వెంట నహర్షి శంబులు(బాయకు 

ద్దామశకి ని నాదుకరమ్ము దాయకై వడి నుండగన్ *” 

అని తన దీన స్టితిని నిందించుకొనినది.  కాలకౌశికున్ మాయచేత సల్ల 

యిక్క_ట్టులు సంభవించెనని తెఒపుటచే నామె తన భార్యగా, నాబాలుడు తన 

తనయునిగా గురి ంపగలిగినాడు. కొని నిశ్సయమెణలుగక యట్టి తలంపు 

కలుగుటకు పళ్ళ్చాత్తాపపడి దహనమునకు మాడనిచ్చుకొనతేనిచో ని 

సూ తముననున్న మినుకై న గొనియెదగని పలికినాడు. 

ఆప్పుడు చం డమతి తిన భరను గురి ంచినది. ఇంతవరకు చంద 

మకి కతడు భర్త యేమోనన్న అనుమాన మెచ్చటను కలుగలేదు 

ఈ విధముగా నీసన్నివేశమును శంకరకవి అతి రమ్యముగా తీర్చి మె 

నొడ్స, కాని యిందలి 87వ పద్యమగు, 
(0 ర్త 

16. 9 శె 99 శకి 58 ప, 

16. కక 99 99 కొ 97 అ 

17. శంకరకవి. హరి, పం. ఆ. 90 ప 
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“కుదురు మెజుంగు నిబ్బరపు గుబ్బల_పై నయనాంబు 

పూరముల్ చెదరంగ” 

అన్నపద్యము రామరాజ భూషణుని హరిశ్చం[ద నలోపాఖ్యాన కావ్యమునందును 

పంచమాశ్వాసములో నే కానవచ్చుచున్నది. కాని శంకరకవి రామరాజ భూష 

ణుసికం టె పూర్వుడగుటచే రామరాజ భూషబుని కావ్యమునుండి శంకరకవి 

[గహించుటక వకాశము లేదు. అటులనే ఆతి సమర్ధుడైన రామరాజ భూషణుడు 

శంకర కవి కావ్యమునుండి పద్యము నపహకించి తన కావ్యమున నిలుపుట కవ 

కాళము లేదు. దీని ముందు పద్యమగు 686 ప. “అకటా చేరెడు నేలకుం 

దగడె సప్త ంభోధి దెష్టభవ” ఆనుపద్యము కూడ శంకరకవిది కాదనీ ఆంధ 

కాముదిలో గణపవరపు వెంకటకవి పేర్కొనినాడు "* 

“వరసపు మాటల జం దమౌ"ళీ కవిరచన ఘటించిన హరిశ్చం్య 

కథను ధోరణిగ నకటా చేరెడు నేలకు” ననెడి మత్తేభ నాల్లవ పాద 

మున 

రాజకుమారుడు నొజల్లె జేతనమగు పదమునక్తు షష్ట్యర్థమునకు రహిగ 

నాచేశంబు రాక లూరీతుల గృతులందు జెల్లు నొక్కడలగ నుక యెచట యే 

యర్ధమందెట్టుండెనట్టులె రచియింపగావలె రసికులకిక 

అని స్పష్టముగా పేర్కానుటచేత “అకటా చేరెడు నేలకు” అన్న 

పద్యము శంకరకవి కావ్యమునందలిది క్రానది చందమౌ ళికవి రచించిన హరి 

శృం్యద కధయందలిదని స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. అంతియేగాక ఈ 

పద్యము నాల్లవపాద [ప్రారంభమున . 

రవి 6606 066అిఅి90 6260069 /+ఉ9తత**. రొ 

జకు మారుండని యేడ్నె కన్ను గవ న్మశుల్కాల్వలై పాజగన్ ” 

అని ము[దిత [గంధములో 19 కానవచ్చుచుండనని “రాజకుమారుడని' ఆంధ 

15. ఆంధ కౌముది గణపవరపు వెంకటకవి. 80 పేజి ఆంధ హహిళ 

కుడివత్ (ప్రచురణ 

19. శంకరకవి, హరి. వావిళ్శ రామస్వామి శాస్తులు అండ్ సన్స్ చెన్న 

పురి 1810 
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242 హరిళ్చం దో పాఖానోను 

అన్న పద ద్యముతోబాటు “కుదురు మెరుంగు అను పద్యముకూడ కంక రర విది 

కాదని ఆవి చం్యదమౌళికవి కావ్యమునందలివని పేర్కొనినారు. అంకివే 

గాక శంకరకవి కావ్యమునందు కుదురు మైెమంగు అను పద్య మునకు (కింది 

భాగమునకున్న 96వ పద్యమగు 

చ! “సరసిజ నత జీవితము సత్యముగా దు శరీర ధారికిన్ 

మరణము నిశ్సయంబు పలుమాజగు మారుని జూచి యేడ్చిన 

న్మరలునె వీని [పాణములు మంగళసూూత సువర్ణ మిచ్చి నీ 

వరసుతునించహించు మగువా యన మూర్శిల్లీ కోకమగ్నయె”॥ 

అను దానిలో “కుదురు మెరుంగు అను పద్యభావమే కానవచ్చుటచే ఒకే 
భావము ప్పనరుక్తి చేయట శంకరకవికి తగదని నిది తప్పక చం[డమౌ? క్రవి 

డని కవి తరంగిణీకారులు భాఏంది3. హ్రఏళ్ళ్చం్య ద న కో పాఖ్యాన పీఠికలో చిన 

సితా రామస్యామిగారు శం కరకవికంటె రామరాజ భూషణుడే పూర్వీకుడని తలచి 
హరిశ్చం్యద నలో పాఖ్యానమునుండియే శంకరకవిగాని మరి యెవరుగాని [గహించి 

యుందురని [వాసిరి. ఆంతియేగాక ఆ సందర్భమున నీపద్య భావము శంకర 

కవి కావ్యమున తగదని [వాసిరి, 22 

ఎడ్చుచున్న యామె చందమతియని తెలిసిన పిదప హరిశ్చం|దుడీ 
పద్యార్థమును పలికినట్లు రామరాజ భూషణుడు సందర్భపరచి యున్నాడు. 

పడ్చుచున్న యామె చం దమతియని తెలియక మునుప్త్పు హ హరిశ్చం[ దుడిట్లామెలో 

బకెనని శంకరకవి సందర్భపరచియున్నాడు. కావున హరిం! దునివంటి 

మహాప్పరుషుడామె తన భార్యయని [గహించినపుడు 

“కుదురు మెణుగు నిబ్బరపు గుబ్బల సె నయనాంబు పూరముల్ 

చెదరంగ ళీ 

అని యిట్లా మతో బల్కెనని చెప్పుట యనుచితముగాన పద్యము గామ 
న, రొజు రూవణుని రమనండియే శంకరకవిగాని వేరొకడు గాని సంగ 

మ! “అకటా చేరెడు నంద ందగడె సపాంబోధి వేష్టభవ” 
లి, కవి తరంగిణి 9వ సంపుటము, "ట్రీ 208.204. 
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అని దాని వెనుక నున్న పయినుదాహరించిన “కుడుము =కగు అన 

నండు (బసక్తి యగపడదు. కావుననీ సందర్భమున నలకధా పక్షమున దీనికి 

సందర్భముంటు టచే నిది రాజ భూషణుసి కావ్యమునందలిదని వారి ఆధి: పొ 

యము ఆంతియేగాక చం దమతి ఎవరో తెలియకపూర న 

చం్యధమతితో, 

"al 
జా "ao! / ము హరిశంం; ది 
కే ba 

“కుదురు మెలుంగు నిబ్బరపు గుబ్బల నయనాంబు పూర బల్ 

చెదరగ నేల యేడ్బెదవు చెల్టై..26666 666 * =” 

ఆనిపలుకుట శంకరకవి కావ్యమున సముజసముగా కేదని హకిళ్ళం ముడు 

ార్యయని దెలిసిన పిమ్మట హరిశ్చం్యదుడు చర్మదమతితొ పచ్మానట్టు కా 

భూ షణుని కావ్యమున నుండుటచే నిది సమంజసమని వారి ఇధి. 

కాని ముందుగా శంకరకవి కావ వ్యమునందల 56వ పద్యము స “అకటా! 

చేరదు నేలకుందగడె” అను పద్యమును పరిశీలింపవలసి యన్నది. నాకాక 

కావ్యమునందలి ద్విపదలను _గహింది శంకరకవి పద్యములను రచించెన్న ఆవ 

రను ఆంగికరిందిరి. ఆట్టియెడ గౌరన కావ్యములో సందర్భమున 

“సకల దీవుల నేలు జనపతి ప్వుతు 

డకట చేరెడు నేల క కర్తుండు గాడి" ** 

అను ద్యిపదలు కలవు. ఎన్నా దింపదలను పదండూపపిును సంతో 

రించిన శంకరకవి యూ సందర్భములోని 

“అకట చేరెడు నేల కర్తు౦డు గాడి అను ద్విపద హైవవుతో తవ 

పద్యము రచించెననుట సమంజసముగా కానుపించుచున్న ది. ఆంతియగాక్ 

ముందు పె పద్యనున రికీవ కందము "శ్రీలున్ చ్లైవాల జలధి వేల వేలయిత 

ధర్మితి విమల యశుండ్రె కః 

అను పద్య భావనలే యిందును కానవచ్చుచున్నను ఎన్నియో సంకా 
bt 

ములందు నిట్లు శంకరకవి భావమును పునరుక్తి చేయుటచే సీసఠదక మున 

నిది సమంజసము గానే కానుపించుచున్నది. 

లికి. గౌరన డితీయభాగం, ది" 2159-60 
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సిత్యసత్య వత స్తుత్య 

అని శంకరకవి వరించుఓచేతను, పంచమాశ్యాసమునంచి బాలుని ఆర 
ల 

పి జ్యమునకు పంపుటకై చర్య చవతి . 
త్రీ త ty 

చః; “"*అకటకటా! దిహిన ధయనర్భకనిన్నును జూచి కాలకొ 
యు 

గ నెగతి బివాయాండ(గా( 

అనుపద్యము సీభావము కలిగి యుండుటచే నిది శంకచకవి పద్యమనియే 

తలంపవలసి వచ్చుచున్నది. తదుపరి నెలకొన్న “కుదురు మెయింగు సిబ్బరపు” 

ద్యము పరిశీలించినచో చినికి మూలమే సందర్భములో గారను దిపద ల్ ౬ 

“అకట చేరెడు నేల కర్షుండుగాడె” అను ద్విపద తరువాత 

“నేనేమి సేతు పన్నిన ముని మాయ 

(| నావెంట దళికొని తలచి పోనీ 

పట్టి యూగతి నేలపై నిడి కాల 

బెట్టి (పాముచు బుస పెట్టు చుండగ” 2 

ఆని వర్షించబడినది= శంకరకవి కావుమున “కుదురు మెజుంగు అను రి 
శ్రి 

పద్యమును తీసివెసినచో తడుపరి వెలసిన నీ పద 

క్ష: మహత్యక మిమ్ముదూరగయుక మే వివరింప మీ. 

రేమి చేయదురయ్య మాటికి హెచ్చి కౌశిక మౌని మా 

యా మయంబయి వెంట వెంట నహర్ని శంబులు బాయకు 

దామ శకి ని నాడు కర్మము దాయక్షై వడినుండగన్” ** 
(a) బజన 

వశ, శం, హరిశ్చం[ద నలో పాఖ్యానము పం ఆ. 20 ప, 

25. గొరన హరి ద్వి, ది. భా, 2160-64, 

26. శంకరకవి వా. (ప, ఆ. 90 ప, 



మైపద్యము గౌరన ది్యిపదకనురాపమే, కాని “కుదురు మెయిగుో 

పద్యభావము కాని, శైలి కాని శంకరకవికి కొత్త కాదు- అంతకం చెను 

గంభిరములై న పద్యముల నతడు రచించి యున్నాడు కావున పద్య శె 
బట్టి శంకరకవిది కాదనుట సమంజసము కాదు. సందర్భమును బట్టి కూడ 

నిది సమంజసముగనెయున న్నది. హంసనాకి తిన భార్యయని ఢెలియక మును పే 

హరిశ్చం దుడు పరాయి స్త్రీని చూచి, “కుదురు మెలుంగు నిబ్బరపు గుబ్బల పె 

నయనాంబు పూరముల్ చె చెదురుచున్న వని ఏకప చ(వతుడును, సత్యసంధుడై న 

హరిశ్సందుడు పరాయిస్రీని చూచి యట్లు పలుకుట  సమంజసముకాదన 

తలంచినను | క్రింది పద్యమునందును “గంధగంజేర్యద సుమానగామిసొ ఆని 

పలుకుటచేతనే నా భావముననుసరించినిడి అసమంజసమనుట కవకాశము లేదు. 

రామరాజ భూషణుని కావ్యమునందు కూడ నీపద్యము కానవచ్చుటచెనిది రామరాజు 

భూషణుననుసదించి శంక రకవి కావ్యమున (పమాదవళ మున (ువేశపెష్ట పెపబడెనేమో 

ననిపించుచున్న ది, 

మొతము మీద శంకరకవి కావ్యము మిక్కిలి పొఢథమై రసమయము, 

గరనకనువాదకొవ్యమైనను తన రచనా నై పుణ్యములో మొదటి పద్యకావ్య 

ముగా తెలుగు సాహి ాత్య్యమున హరిశ్చం దుస కావ్యమును తీర్చిదిద్దిన ఘనతను 

దక్కి ంచుకొనినాడు. ఆర్ముదగారు సమ్మ గార్మధ సాహిత్యములో ఫోంక రక వి 

కావ్య సరళిని ఈ కింది విధముగ [పశంసీంచిరి. 27 

“శంకరకవి కవిత్యములో నిజంగా పదాలు వాటంతటవే వచ్చిపడినట్టు 

టాయి, పద్యం నీటి ధారలాగ పారుకుంటూ పోతుంది. ఇతడు [వాసిసి 

వెయ్యి పైచిలుకు పద్యాలలో ఏ ఒక్కటీ కుంటదు. కధ ఎక్కడా ఆగదు. 

మహాకావ్య లక్షణాలు తెచ్చి పెట్టుకొందుకు అష్టాదళ వర్ణనలు గుప్పించాలనే 

తాపష్యతయము శంకరకవికి లేదు. అయితే యిందులో శంకరకవి [ప్రయోజ 

కత్యం కొంచెం తక్కువ, గౌరన ద్విపదకావ్యాన్నే అతడు ముక్కుసూటిగా 

అనుసఠించినాడు. ద్విపదకావ్యంలో లేని భావాలు స్వల్పమే” 

ఈ విధముగా పరిశీలించినచో శంకరకవి కావ్యము గౌరన కావ్యానుసర 

కే యమైన రసపోషణలో, వర్ణనలో స్వతం[తళకి న్ సీలుప్ర [ప్రబంధ రూపమున 

వెలసిన దనుటతిశయోకి. కానేరదు. 

27, సమగాం[ధ సాహిత్యం ర ఆర్ముద శేదీ 70. 
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_.-కంచివిర శరభకవి 

శంకరకవి “హరిశ్చం దోపాఖ్యాని |పబంధము తర్వాత పేర్కొనదగి్య 
హరిశ్చం। దో పాఖ్యాన [ప బంధము కంచివీరళరభకవి హరిశ్చం[ దో పాభ్యాన 

పబంధమని చెప్పవచ్చును, కథాగమనమందును నీ రెండు కావ్యములు కవలల 

వలె విరాజిళ్థుచున్న వి. శంకరక వి కావ్యమండలి పద్యిభాగ ములను, సమాసము 

లను గూడ [గ్రహించి శంకరకవి కావ్యమునకు (పతి రూపమువలె తీర్చిదిద్దినాడు. 

అంతియేగాక గౌరనతొపాటు నీయిరువురును _శ్రైవులగుట విశేషము. 

ఈతని హరిశ్చం[ దోపాఖ్యాన కావ్యవతారిక ననుసరించి ఇతడు కాళ్య 

పస గో తుడు, ఆప స్తంబహా[త్రుడు' తిమ్మయామాత్య్యు డీవంశమునకు మూల 

పురుషుడు కోభగ్యాదీశడీతని తం, డి 

1. కలచి వీరశరభకవి ఓరియంటల్ మాన్యూస్కి)ప్ట్ లై (బరి, మ్మదాసు, 
జ చ. వనజ భవోపమాన పటువై భవ దివ్యతపః [పభావస 

దుణనిధియై సమ సముని కుంజరుడై కరుణా సమ్మగుడె 
ఘన బలుడై జగ జ్ఞనకారణుడ్రె_ తగు కాశ పాఖ్యాన స 

మ్మని పతి గ్యోత క ర్హయన మోదము జెందు భభాన్యయ౭బులన్ 80 
511. వలయ దదియ[ క్రమమున 

సలలిత గత్తి చెందివంససన్మణియనగా 

గలిగె జగదితం బె 

క వితాప స్తంబ సూూతకల్పన యనగన్ 

&1. సత్యసమాన లోలుడతి సాదుసు హృుద్గణ బందుమి[తసాం 

గత్య విహార చారుతర కౌతుక భూరి దయావిశాలుడా 

మాతృ వరణ్యుడారాజ్య నమాన్యుడ గణ్యవదాన్య వె ఖిరిన్ 
చిత్య క శావినోద పరిశీలుడనం చెలువందుతిమ్మ యా 

కంచివీరశరభకవి హ. అవతారిక ప,కి6,కి7. rw) పు 



హరిశ్చం దోపాఖ్య్యానము _కంబెవిర శరభకవి 24" 

శ్రీపతి పంగితాలాధ్య వంశరత్నమగు వీరనారాధ్యుని పు త్రికయగు 

గురువమాంబ ఈతని తప్పి. పేర రభదుడు, సు రార్యమం! త్రి, అయ్యన మం.తి ఆసి 

యూతసికి మువ్వురు గ గ సోదరులు ఇవటూరి పర్వతారాధ్యుడేత: సె 

[కింది పద్యములో పేర్కొ-నినాడు." 

౮11. “పరమ శెవ (ప్రభావ సంసన్నులగుచు 

ధరణి జెలువొందు మత్కు-ల గురువరణ్యుల 

లన ఫవివటూరి పర్వతారాథ్య ముఖ్య 

జనుల సేవింతు సద్భక్తి ననుదినంబు” * 

ఆంతియేగాక పుర్యక విసుతిలో శ్రీపతి పండితారాధ గోద 

తన మాతామహుండగు వీరనారాధ్యుని గూడ [పణతింతునని శ్వర్శానుట విశే 

షమను, ఏరశై వుడైన యీ మహాకవి యైదాశ్వాసములు క్త 

మును 

జ 
Er {i 

aa అదో 

శఛా;;. “వాలాయంబరి షట్క యుకె. కుటెల వ్యాపార ము ముపోంచెదు 

మ్కాల క్షేపము జయుకంటె తన శక్యంబైన చందంబు చీ 

చేలారులో గణియించునట్టు జగతిన్ పిఖ్యాతి వాటిల్లగా 

మేలీసే రెడు భవ్యకావ్యమిది నిర్మింతుం|బమోదంబున నన్” ” 

ఆని సంతోషముగా రచించి శ్రీశైల మల్లికార్టునస్వామి క్రంక్రితము చేసినాడు 

పూర్వక విస్తుతిలో నందరివలెనే సంస్కృత కవులగు వ్యాసవాల్మీకి 

దాసులను మాఘభవభూతులను |పస్తుతించి ఆం(ధ్రకవిత్వ ౫ సాహిత్య గగ దుడీలు 

అగు నన్నయ తిక్కన, యెజ్జన థాస్క-ర స సోమ, భీమ, భ్రీనాఘలగా [పజు 

తించెను. కాని ఆందు గే రనను గాస్ శంకరకవిని గాస్ యచ్చట పేర రౌ్యనలెదు. 

కాని అందు 

ఓ. అవతారిక పశీలి. 

5. వీరహ అవతారిక 15 ప, 

8. కక కళ 15 పం 

ళ్ ఏక 17 ప, 

ర,“ శ ౨7 పం 
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క!!. “నానావిధ విద్యానిధీ 

శ్రీనాథ కవీం_దు మున్ను సేవింపుచు స 

న్మానంబున ధర గలున 

వీనకవి [శేణి గొల్చి వేడ్మవహింపన్” * 

అని శ్రీనాథుని పిమ్మట పోత్రనను కూడ సపేర్కొనక తదుపరి కొవ్వులను న్స 

కవులని పేర్కొనినాడు. అందుచే (థీనాథుని తరువాత. వెలసిన కపులందరాత? 

కాలమున నవీన కవులని తలంచిరని భావింపవలసి వచ్చుచున్నది. గౌరనాదుల 

కూడ నవీనులే అంతియేగాక తన హరిళ్ళం; దోపాథ్యాన కావ్యరచనకు కడ్రంగుచ్చు 

నీకవి తాను విద్వదను [గహంబు [గహించి పూర్వము (ప్రబంధముగా హ్ 

శ్చ 0! దోపాఖా న కావ్యమును స్ర్మించిన కవులకంటె మెరుంగు పెట్టినట్టు రిం) 

నని ఈ [కింది వ వచనములో సేర్కొ_నినాడు. 

"విద్యదను గహంబు గైకొని మున్ను ధరి|తీ మండలంబున పుండకీ 

కామండు సాక్షాత్కరించిన విధంబున భాను వంశపయోధి సుధాకరుండగు హరి 
శ: 0ద మహి సార్యణాము సదుణ సంఘాతంబు లెక్కింప విధాత ఎదెన శక్యంబు 

గాదని మనంబున గణితుంచి యందంధ కొందరి కవిజనో త్రముల నందంబు 

లీ రూపించి తన యోపిన విధంబుతోడ నన పద్య గద్య పదా ద్యాధిక (ప్రబంధ 

బంధురంబుగా రచియించిన తెరంగు కంటె మెరంగు వెట్టినట్టు భవ్య 

విమ్మహా కావ్యంబు నిర్వఘ్న కరరిబుగా”, 

ఇందు గద్య పద్యాత్మకముగా | పబంధరీతిని హరిశ్చం[ దోపాఖభ్యానమును 

ర=ంచి. కవి 'శంకరకవియే” కాని శంకరకవి కథాంతమందు హరిళ్ళం్యదునకు 

కాక్ష యుక్తుండై న శివుడే [పత్యకమైనట్టు శే పేరా_నెను. _ కాని కేవలము 

5కాక్షుడు (పత్యషమైనట్లు వర్ణింపలేదు. "" మారన మార్కండేయపా ోరిడ 

నందు మాతము విష్ణువును ధ్యా నింపచున్న నా నా రాజుకు సకలదెవతలు (సక 
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శ్చం|దనలో పాఖ్యాన కావ్యములున్న ను సీకవి తగిన విదము 

పోవుటచే ఆకావ్యమునందలి కధలనుటకవకాళ్లవ క్సు రైక ఆంకతియ్వే గాక ద్వెపవ 

హరిశ్చర్యదోపాఖ్యాన కావ్యక ర్రయగు గౌర న శెచ్చటను శంకరకవి వలెనే కీ ౨ 
ంపక పోవుట విచ్చితము. అందుచే గద్యపద్య _పబంథములన బహువచనము 

వాడుటచే శంకరకవి కావ్యముతో బాటు మారన మార్కండేయ పురాణకపైను న్ 

కూడ తలంచుట కవకాశము కలదు. అందుచే శంకరకవి కంచె శరభకవి న 

నుడు, పూర్వకవి కావ్యములుకం టెను మైరుంగు పెదినటు తన కావాళచనము 

కావించెదనసి చెప్పిన కావ్యమును మ రముగా ఇం 

కావ్యషు తో వై ల్చిచూచిన దానికి (పరిహపమ వలె కానవచ చని. కాసె వలు రజ సేన . ద్ 
వ en 

దానికంటె రమ్మతర ముగా కొనరాదు. కాని శంకరకవి కావ్యమే ఉంతకవస లు 

సంస్కృత  సమాసములతో (పౌడముగా కానవన్చుళున్నవి.. ఆశ్వాస్వాత్త 

గద్యమువలన కూడ సీతని గబా వె బె తెలుసుకొనుటకు వృష చ్రెక్ష ది శ్రీ పత్వుడా 

శివ కరుణా కటాక్ష లబ్ద కపిత్రావిధేయ. వీరశరభ నామవయ (పంతర్న స 

హరిశ్చాందోపాఖ్యానంబునందు |పథమాళ్యాసమి " అస్ మ్మాతమే [వాసి 

యున్నది. ఈతడెచ్చటను కంచిదీర శరధ కవినని కావ్యములో పేరౌక 

లెదు. కాని ఆతసీ ని వాసస్తానమే దియో కూడ తలియరాదు. ఆందుచే 'కంచి' 

ఆతని [గామమేమోయని తలచినచోకంచి విర శ 

వలసి వచ్చుచున్నది. (బౌను రుదొర అట్టు శరాం_నుటచేతనే పూండ రామకృష్పయి 

గారంగిక దించిరని పేర్కొనిరి. "* 

గౌరన శంకరకవి కావ్యములననుసరిం= యాతడు చెతివనవ చు విశాల 

రసాల చృాయిలో విశిమించియున్న ఛర్మరాజాదులతో మార్హాంషయమహాక్షి 

ఈ కథను చెప్పుచున్నట్లు వర్తించినాడు. (పవశించుచున్న మార్కఐడేయి 

మహర్షిని తగినవిధముగా వర్థించుటయేగాక తన శివభ కీని (ప్రదర్శించు. ౫వ 

స్మరణ చేయుచున్నట్టు వర్ణించినాడు. 

కే. కమనీయ పటు జటా గరిమంబు .- భిల్ల 

భసితాంగ రాగ సంపధ వహింప 

12, కవితరంగణి కృష్ణమయ్య సంప్ర టము 

18. శరభకవి హరి. ప ఆ.గద్యము, 
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హరిశ్చం। దోపాఖ్యానము _ కంచివీర శరభకవి వవ్! 

గదిసి భజియించు వర శిష్య గణము తొడ 

గరిమ నేతించె బాండ వ్య్మాగజున్ కడకు" "్ 

అని శంకర కవి (వాసిన పద్య భావమునే మార్చి 'ముదుసలి అం 

కల్పించి శరభకవి తన రచన కావించినాడు. ఈ విధముగా పరిశిలించినచో 

న్ ములకు భేవము కానరాదు. కథాగమనమందును శరభకవి శంకర 

కవిని పూ రిగా ఆనుకరించుటచే శంకరకవి కావ్యములో నెచ్చట ఏది వర్ణించ 

బ డెనో శరభకవి కావ్యమున అదే కలడు. ఆట్టు ఏతెంచిన మార్కండేయ 

మహర్షిని జూచి యెదురేగి సత్కరించిన పిమ్మట ధర్మతనూభవుడా మహాత్యునితో. 

చగ॥. “పురు ష వరేణ్య మున్ను చనిపోయిన మానవ నాధకోటిలో 

గురుతర రాజ్యసంపదలు గ్ గోల్పడి మోర విపత్పరంపరన్ 

దిరిగి జగంబెరుంగ ఘనదినత లారడి బోవ జేసి క 

మ్మర ధరయేళినట్టి జనమాన్యుగ "కండు గలండె తెల్తుమూ 

అని పలికెను. గొరన కావ్యము ననుసరించి శంకరకవి తన కావ్యములో 

న దొ న్ మీరరసి కాంచిన యట్టి నృపాల కోటిలో 

సుధా స్టిలిం దొలుతనే మణి రాజ్యము కోలుపోయి మో 

హలీ లం గమ్యణ ((జజాభినుతి ధర నేలినట్టి థో 

 తీవరునాన తీవలయు దట పడం గృపతో మునీక్యరా 17 

C4 భో శ ఇకా శే ee అజా చా రా ul 

చంపక సూల రెండవది ఉత్పలమాల, రండించే భావములు పదములు కూడి 
—_ (on తో 

టిగనె యున్న వి. ఇట్టి పోలికగా శదథకవి తన రచనను కావించినను 

తదుపరి అమోధ్యానగర వరనములో శ, కరకపి కావ మున కానరాని విధముగా 



వివ £ హరిశ్చిం దోపాఖ్యానము 

ల 

మితిలెని సంవత్సమే మతం౭బు గలపట్టు 

చాలన్ సికికెని ఇ. అ మంద 

మందమతుళలందు లేని ధర్మార్ధ గి సిద 

సిద్దమే (పొద్దు యాచక (శెణి దండ 

దండనాయక శళకోటి దనరు కావు 

కాపురంబునకు దనరయోధ్యా పురంబు” 

ఈ విధముగా నచ్చటచ్చట వర్ణనా భేదము మ్మాతమే శరభకవిలో 

వేరుగా కొనవచ్చుచున్నది. ఆవర్దన మై షమెనను అర్ధవంత మై, [పాథమై (పబంధ 

రీతిని కొనసాగి కది. ఒక కవిని బోలి మరొక కవి రచించుట దుర్లభము శంకర 

కవి ననుసరించి శరభకవి తన కావ్యరచనను సాగించినను రచనలో నొక (పత్యే 

కత కాననచ్చుటళేడనే శరభక వి కావ్యమంతటి స్థానము సంవాదించినది. 

ఆయోధ్యానగర వాసినులను చక్కని ఉఊల్చేశాలంకార యుక్తముగా 

వర్థించినాడు, 

తే[. ధాతతనదు పంబెల్ల ధారవోసి 

పాడల శృంగార వనరాశి పోగు జేసి 

పంచశరుడెచ్చరింప నిర్మించె ననగ 

తీరు జూపర్లై పురపు రంధి జనంబు” 

ఇందు పంచశరుడు హెచ్చరించుట చేత |బహ్మాయిట్లు నిర్మించెనని 

_వాయుటలోనూతనత్వము కానవచ్చుచున్నది. 

ఇటులనే హరెశ్చం;ద, చం దమతి ఆది వర్ణనలు, ఇంద సభాది వర్ణన 

ములు కొనసాగినవి, ఇం దసభలో కొలువు బరి యిం దుడుమునులను జూబి 

కః. అనయంబు జగ, తయమున 

మునుకొని వరుసం నృపాల ముఖ్యులలోనన్ 

15. శరభకవి హరి.ఆ 1.2కి శరభకవి హరి, ఆ 1 లి0ప, 

19. శరభకవి. హరి*అ, 1.80 ప 



వారళ్చం్యదో పాఖ్యానము - శరభకవి వైరల్ 

వీినుకింప పలికి వొంకని 

జన నాధుండా కడుగలడె సన్మునులారా” 20 

అని పలికిబొంకని జననాథుడు కలడేని పేర్కోనమని అడిగెను, 

అప్పుడు ముసీళ్వరుఅందరు తమలో తామె మూకలై కొంత తడువు చింతించి, 

“మనసుగలంగబారనను మానము మీర నూరకుండిన 

ప్పని దెలియంగ లేక తెరపై తెరపె తగు బొమ్మలో యనన్"' 

మిన్నకుండిరి. గౌరన కావ్యమందలి రమ్యత వ్రేరుగనుండగ శరథకవి వేరుగను 

సెట్టు వర్ణించినాడు. చెప్పవలసినదంతయు నారెండు పడ్యపదములలోనే కలడు: 

ఇం్యదుడడిగిన [పశ్నకు సమాధానమీయవలసిన బాధ్యత మునీళశ్వరుల పె కలదు. 

అందులకే బాగుగా ఆలోచించిరి, కాని విసుగు వచ్చి సమాధానము చెప్పజాలక 

తెరపెన బొమ్మల వలె నుండిరని రమ్యముగా వర్ణించినాడు, మూలమందలి వర్ణన 

మార్చినను అర్ధగాంభీర్యముతో వరించుట శరభకవి |పత్యేకత, 
(థి ణ 

ఇటులనే వశిష్ట విశ్వామ్మ్తుల వాదోపవాదములందును పూర్వ కొవ్యాను 

సరజీయమే గాక పద్యములను ముందువెనుకలకు మార్చినాడు. అంతియే గాక 

వాదోపవాదనలు వశిష్ట విశ్యామి తుల శసథములు కూడ శంకరకవి కావ్యము 

ననుసరించి వర్ణింపబడినవి. _ విశ్వామ్మితుడు హరిశ్చం[దుని కొలువు (పవెశించి 

వెలలేని ధనము కోరదలచి 

చ్చే హర్షించి మెఘనాక ర్షించి మది నెంచి 

వెసవారి బిందువు వేడినట్టు 

యిచ్చ మెచ్చగ కోర్కె నిచ్చు వేలుపుటావు జేకి 

గుమ్మెడు పాలుకోరినటు 
లు 

తరి వోని నెరికల్ప తరువాటి కడ కేగి 

పసిగాయ కాంక్షించి కొసరినట్లు 

మెండైన తగుపెడి కొండ దండన జేరి 

వడితోడ నొక వీసమడిగి నట్టు 

20. శరభకవి.హరి.హరి. ప.ఆ,ప రక ప.64, 
21, శరభకవి హరి. ప.ఆ 187,188. 
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భూరి గుణ సోంధ సీవంట్ భూత లేం_దు 

నల్పదానంబు వేడననవ ధరింపు 

కోరి నే జేయ యాగంబు కొరతదీర 

ధనము నేడిమ్ము వివరింపు దాని విధము, 

ఉ॥ ఏనుగు నక్క మానవు డహీన జనంబున నిక్కి చక్కనా 

మాసిగమంగుశీయగ సమస్థితిగా నెగమీటినంత వెం 

పెనా పదారు వన్నెగల బంగరుతో దగురాసి చేసి యీ 

దాన మొసంగి కని [కతు తం తము భీరు ధరావతోత్త మా” 
చె సీసపాదమందలి “వేలుపు టావు జేరిగు మ్మెడుపాలు కోరినట్టు 2? 22 

ఆనుపాదము శంకరకవి కావ్యమునుండి “కల్పతరువాటికడకేగి పసిగాయ 
9 tel త 

కొంచం ఆన ము ట్ర ఆనుపాదమును గౌరన కావ్యము 23 నుండి (గహించి మిగిలిన 

పాదములను త్రాను కల్పించి వర్తన కావించినాడు కోరిన దానములో పదారు 

వన్నెగల బంగరు రాసి దానము శేయవలసినని శంకరకవి కావ్యమున పేర్కొన 

కద దీనిని శరభకవి కలి సంచి శంకరక వి కావ్యమున కంద్ పద్యములో వరిం 

*న దానిని ఉత్పలమాల పద్యములో కూర్చినాడు, ఈవిధముగా జూచినచో 

కొన్నిచోద్ద శంకరరకవి భాగముబచే గాక ౧రన ద్యిపదనుండి కూడ (గహించె 

వారల షణము నం నందును సార్వకా వ్యానాసరఖయముగనే సాగి చినాడ Yc న్ “9 rar 

డు కౌశికుని కోపమునక్సు వెరచుచ చుండినట్టు గౌరన కావ్యమున వరైంపబడి 
రి (వగ! 

ఎండ శంకరకవియ శరభకవియు కూడ డ నే వరించి అరణ్యమునకు వేటకి 

బరణచ గాధయుని తపో వసింబును [ప్రవే పరంపరాఎని తల 

[(తాాశమము చేరి ఆచ, చ్లా చోనులోపడిన 

కైన మంతి రాజునకు ఇ ర్యముపడె శెంచి 
urn 

ప. ఆ. 189, లే! వేలుపుటావును గు: మడు పాలడి 

ay) Cw = | Cy fp 
తిన F 

క . వైర] ద్య “కల్పవృక్షము జేచి కాయడినట్లు”, 
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మోదమును జెందు తాపసవుఖలె న 

వాదికేటికి మనతోటి వై రమనఘ ** 

అని సర్వసంగ పరిత్యాగులై న మునులకు మనతోడి వై రమెందులకని 
తెల్పి హరిశ్చం[ దుస్ తం్మడియగు (తిశంకుని విశ్వామ్ తుడు కాపాడిన విష 

యము మరల జ్జ పికి తెచ్చెను ఈ విధముగా మంతి పాత రాజునకనుగు:; 

ముగా. తీర్చి 'దిద్దబడుటయేగాక చం దమతి పాతయు తీక్చిదిద్దబడినట్టి గౌర 

శింకరకవి యాది పూర్యకవుల ననుసరించి యవాతథముగా ని3వు 

వర్తించినాడు, కలచే కలత చెందిన రాజునకామె చేతి కడెయమూడ్చి రగా 

కట్టుటయెగాక ఆతని మించిన నిశిత దృష్టిని ధీరత్యమును నామె యందు పోపిం 

చెనాడు. కలలోని సర్యవిషయము లెరింగించి విచారించుచున్న రాజుతో తాగు 

అంతరంగమున కశికు మాయ భయపడుచున్నను అది తెల్పినచో మరింత కలత 

చెందునని పెకి ధైర్యముగా పలికినది, 

చ॥  అనుటయు మాననీ మణి మహాళసివీనుల సోకినట్టు శె 

మ్మనము గలంగబార ననుమానము జెందిన మానవేం[దుడే 

మని భయమందు నోయని నిజానన మల్చన వాంచి రై ర సం 

జనిత వచః (పభావ ! నిలసర్గతిచే వివరించి నేప్పనన్ 25 

అట్టి నేర్పుతో నామె కలయంతయు కౌళికుని మాయయని వివరించిన” 

సమ మయనున రాజును మంతిని మించిన _పతిభ ఆమెలో [పకా లె 

చున్నది. అటులనే మాతంగ కన్యల మాయలో మునిగిన రాజునకు వా 

మాయావేషము వివరించి హరిశ్నం|దునేకు కర వ్యము గురి రపజేసినది. 

(2 

Sy 88 

ప్మాతపోషణముతో. పాటు శరభకవియు వర్ణనలో నూతనత్వము 

చూపించినాడు. నూతంగక న్యల మాయా సృష్టిని వర్తించుటలో తన (హవ 

వ ణము చూపినాడు, 

వ కరికి. హరి ద్వి ఆ. ప. 116. 

ఐరన్, శర!! హః ది. ఆ 129 ప 
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స! కరమొప్ప కురులందు కౌటిల్య భావంబువారక వొమలందు వ్మకతయు 

తెలియ నాపల్యంబు దెగడు గన్నులయందు మనుఘనరాగంబు. 

మోవులందు. 

వరుసకౌటిల్యంబు వ.కోజముల యదు వెలుచ నెన్నడు మందు బీద 

తనము 

పటుసమున్నత గర్యభావంబు కటియందు మానితగతి యందు మంద 

గుణము. 

తే! “దక్క మేనెల్చ నొచ్చె మంతయును లేక 

మహ్ జగన్మోహనాకార మహిమతోడ 

నలరు విలుకాని బిగి మావులను మతంగ 

కన్యలిరువుర బుట్టించె గాధి సుతుడు ** 

కందు వారీ అందిముతో బాటు వారిలోని కుటీల వ్యకతను కూడ వర్హించినాడు, 

కురులలో కౌటిల్యమనగా వంకర కురులు కలీగియుండుటి, క నుబొమలలో వకత 

శారి అందమునే తెలుపు చున్నను, వారికౌటిల్యము కురులయందు వారి వక 

బుద్ధి కనుబొమల యందును వర్ణించి వారి కపట తనము నెత్తి చూపినాడు, 

ఇటులనే కధాంతమందు చం దమతి తనయుని శవమును భుజమున నిడుకొసి 

]శానమున కేగి విలపించుచుండ్ హరిశ్చం। దుడు మబ్బు దెస జిక్కిన మలం 

ం|దకళ తెరంగునో నుండిన చం, దసుతిని సమీ పి ౭చెను. ఆప్పుడు చండ 

మతి కలవరపాటును శరభకవి ఆత్య ద్భృుతముగా వర్తించినాడు. 

చ! “నిలచిన తెరిచూచి తరుణీమణి నివె్మెరపాటు దోపగా 

కళవళ మంది మేను వణకంగజను దోయి జలంబు జారగా 

తొలగు పయిట దిద్దుకొను తొయ్యలితోడ నరేం దుడాడెనో 

అలన భయంబు మాని నిజ లక్షణమంతయు దెల్పునీవనన్” 

 తమొచారీ వావ. (1 

26. శరభకవి హ, దిం ఆ. ప, 145 
tbo 
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ఆ1; శిరము గదియవంచి చెక్కిట చేయిబూని 

కను దోయి నశుకణము ల్ రాలక 

మొలసి నేలయడుగ వెను [వేల [వాయుచు 

దయ జనింప బల్కె తరళ నయన” *” 

భర ను గుర్తింపక పోయినను అతని తనూ విలాసమునకు నివ్వెరపాటు 

చెందుచు అతని (పశ్నకు తన చుఃఖస్థితినెట్టు చె చెప్పవలయునో తెలియని యామె 

శిరము వంచి చెక్కిట చెయిబూని, కన్నుదోయి న, శుకణములొలబుక పలికినది: 

పరప్పరుషుడగుటచే తలవంచినది తన దీన సీతి కే క ంటనీరు బెట్టి తనస్థితి 

చెప్పజాలక పెన్మువెల నేల చాయుచు నిలువబడినది. 

ఇట్టి వర్ణనల పూరకావ్యములందు కాన నవచ్చుచున్నను శరభకవి వానికి 

మెరుగులు దిద్ది సహజ సుందరముగ వర్ణించినాడు. 

ఇటులనే _పధమాశ్యాసాంత ము నందలి సూర్యాస్తమయ, చం|దోదయ 

సూర్యోదయాది వర్ణనము లత్యద్భుతముగా నర్జీంపబడినవి 

సీ! “అపర దిగ్భామినికై |పాగ్గికాకన్య బంపెడునును గెంపు పళ్ళెమనగ 

హరి తండవార్భటినందరి జారిన దిగ్విభాసురంబగు మేని పతకమనగ 

రూపింప వలరాజు తూపులు మొన గూర్యచాయదిద్దిన ఘనసారమనగ 

గగనాంగనాకర [గన్న నిస్తుల రత్న సావర్ణ ము దికా చ| కమనగ” 

తే; “అలకి చదలేరు జలరాసికై తలంచి ' 

కాన్మగా బంపు సౌగంది కంబనంగ 

కోదికెలు నిండ పడమటి కొండదండ 

మెండుకొని యుండే త్మీవాంశు మండలంబు" ** 

అని చక్కస్ ఉ_ల్చేక్షలతో సూర్యాస నుయమును వర్ణించినాడు, తదు 

పరి చీకటిని వర్షించుచు హరిశ్చందుని సత్య కళారూప వై ఖరిని కను వేడ్కతో 
దేవకామినులు నివ్వెరపడి చూచుచుండ వారి నేత్రకనీని కలచే చీకటి వ్యాపించిన 

దని వర్తించినాడు. 

27. శరభకవి. హ- ది. ద్వి, ఆ. ప. 145. 
28. శరభకవి. హ. ద్వి. ఆ. ప. 19, 22 
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చ! పరగ (తీశంకు నందననుని భాసుర సత్య కజ్ఞాపరూపవై 

ఖరి గను వేడ్శతోడ సురకామినుల_, భపదంబు నందుని 

వ్యెరపడి చూచు చుండ నతి వ్నిశుత న్మేత కనీని కారుచుల్ 

ధరజీతలంబునిండెనన దట్టము గాగను పరి చీకటుల్ 

ఈ వర్ణనము శంక రకవి కావ్యమున కానరాదు. అంతియేగాక (ప్రథమా 

శ్యాసాందమందు శంకరకవి సూర్యాస్త మయాది వర్ణన చేయ శరభకవి ద్వితీయా 

శాంస (పారంఛమునందీ వర్ణన కొవించినాడు. కధాంతమందును శంకరకవి 

ననుసరించియే ఈతడు సకలదేవతా గణములతో శివదర్శనము కావించి అయో 

కిక రప్పించి రాజ్య పట్టాభిషేకము కావించినాడు. శంకరకవి కావ్యానుసర 

జీయమైనను శరభకవి వర్ణనలో నొక | పత్యేకత కానవచ్చుచున్నది. 

ఇజ్ 

జా 



హరిశ్చం.ద నలోపాఖ్యానవం- 

ద్వ్యర్థి కావ్యము 

=రామరాజ భూషణుడు 

[ప్రబంధ యుగమున వెలసిన నూతన సాహిత్య .ప కియలలో ద్వ్యర్థి 

కావ్యము వశిష్టస్టానము నందుకొనినది. ఇది వర్గనాయుతమై రసమయమె మహా 

_పబంధమగుటయే గాక రెండు కథలను జోడించి తీర్చి దిద్దబడుట విశేషము 

పింగళి సూరనామాత్యుడు తన ద్య్యర్థికావ్య మైన “రాఘవ పాండవీయము' నందు 

ఇశాంతరస [పధానమెన రామాయణ భారత కథలను జోడింప రామరాజ భూష 

ణుడు తన హరిశ్చ, ౦ద నలోపాఖ్యాన కావ్యమునందు వీర, శృంగార రస (పథాన 

ములె హరిశ్చం ద నల కథలను జోడించి తన (ప్రజ్ఞా పాటవము _పద్శెంచినాడు. 

తన ద్వ్యర్థి కావ్యమును రామరాజ భూషణుడు “హరిళ్ళం దనలో వాఖ్యా 

నము అని పేర్కొనుటయేగాక ఆశ్వాసాంత గద్యములందును * ఇవ్విధంబు] 

నభీవ్ష వర పధాన ని స్తం దుండగు శ్రీరామచం౭ దున కంకితంబుగా జేయణూనిన 

హరిశ్చందనలో పాఖ్యానంబను మహా [పబంధమునందు” ' అని తన కావ్యమును 

“వరిశ్చందనలో పాఖ్యానము' గానే పేరొ గ్రానినాడు. కానికొందరు నల హరిశ్చం దో 

పాభ్యానము' కవి _పయుక్తమని తఎచిరని ఆది కవి ఆక్మిపాయము కాదిని 

వజ్ఞల చిన సీతాళామ శాస్ర హరిశ్చందనలో పాధ్యానపీఠికల్ నిట్లు పేల్కారి, 

“ఆల్బా చరం పూర్వమ్” ఆనునియమును తెలుప కొండలు “నల హరె 

శ్నందోపాఖ్యాన' మనునది కవి (పయుక్రమై యుండునని తలంచుచుక్నారు 

ఆట్లయినను నీ _పబంధమున వర్పింపబడిన చర్మితలను. బట్టి నలునికం టె హం 
ut ఇ జో నం 

శృం దుడే యధ్యరితుండని
 చెప్పనొప్పును గాన ఆభక్థర్థితం పూర్వబు మ 

a 

4 న గ జ 

1- హరిశ్చాం[ద నలో పాఖ్యానము. ఆవతారినంతర గద్యూయి. 
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నియవము చొస్పున హరిశ్ళం్యదనలోపాఖ్యాన మనుటయే సంమంజసము. కాల 

మున బటియు బుగ్వేద [పసిద్దు ఏడగుటచే హరిళశ్చం్థదు దుడే పురాతనుథ్లని యెన్న 
శు 

దగియున్న ది.” * 

అంతియేగాక రామరాజ భూషణుడు తన కావ్యములో పల.చోట్ట హం 

శ్చం్యదునే మొదట కీ రించినాడు ఇది యెదాశ్వాసముల దటి. త్త 

పబంధము నీతడు శ్రీరామచం।| దున కంకితము చే 
| 

చేసినా 

శ్రీ రామలక్ష్మణ భరత శతుఘ్నాదులను కి ర్రిచుటయే గాక భరతుని కీ రీ 
లక్ష్మణుని కీరించుటలో 'నిర్నదతావృ త్రీలో రామునకు సహకరించెన 

పేర్కొనినాడు. 

ము! నిజ నిదాలసతావి గాన మెడల్ న్నిక్ని దావృత్తి బూ 

ని జగ త్పాణ హృతి (పవాదముడుగన్ విశ్వావన్ “త్సాపి హియె 

యజ రారాతివి ఘతికిన్ వన విహారాధరమై పోల్చి సూ 

రజన | పస్తుత శషభావ నిరతన్ శ్రీ లత్మణున్ గొల్బెదన్"* 

ఆంతియెగాక ఆళ్వాసాంత గద్యములలో తాను పవన నందనుని కటా 

క్షము కలవాడననియ చతుర్విధ కవితా నియ్యాహక సాహిత్య రసపోషణు 
డనియు పేర్కొనినాడు, 

“ఇది శ్రీరామచంద చరజణారవింద వందన పవన నందన [పసాద 

సమాసాదిత సంస్కృృతాంధ భాషా సామాజ్య సర్వంకషచతుర్విధ కవితా 

నిర్వాహక సాహిత్య రసపోషణ రామరాజ భూషణ ,పణీతం బైన హరిశ్సం|ద 
నలొపాభ్యానంబను మహా _పబంధంబునందు |పధమాళ్యాసము.” 

ఈ విధముగా సీతడు సంస్క తాం ద భాషా సా, _మౌజ్య స ంంక వచ క 

వ రియగటచేతనే వసుచరి, (త, హరిశ్చందనలో పాభ్యానములవంటి స 

రాజ్యములను సృష్టిం చిత  పాటవము _పదరక్శింపగలిగినాడుం 

విపులముగా పరిశీలించికచో నీ కావ్యము నందలి సరళం, వాపార్యానమ 
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గ ఫి 'గొరన ద్విపద హరిశ్చం[ దొపాఖ్యానా స్ు వట అియువుకా లో టు 
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నాడు. ఇందరి నాయకులగు హరెశ్ల్తుంద  నలమహేాహవాయారి. 
జ 

© డి wh రం వష a, వ ప
 ప ” “ 

దాత్తు లె నాయకురారఇ్మడగ
ు ః చం: మత్, చయంయంతులన. చైవ కాడికి వవ 

పా 4 

నాయకురాం డై. భర్తలకు సహకరించికి.. ఆంతియేగాక హంక్నన్నమెదు క! 

వాక రిపాలకుడె సరణమును విశామి, తునకు వానము చేసి కాకకముల వ్యా 
ఎ ఏ మి, తునక. వాలము ఉగ కానుక వో 

బహు కషముల ననుభవించి కాశీ పురము చేరి యందు భాకాపి విం wy 
ow అజ 

= 
అ నున. ద కా 

తానమ్ముడు పోయి డవతాదర్శనము గాంచి చివరకు రావును బెంచి అమోల్ లై 

నగరము చేరినాడు. అటులనే నలమహారాజు జూదంమాడ మ సము టో వ 
ఆవ్ 

భారా సమేతుడై ఆడవుల పాలై నాడు. అంచు భావును వనర తాగు సుభ 

పర్టు న్మాశయించి చివరకు రాజ్యము మును భార్యాప తులను హాందిదాడి.. కనిన 

హరిశ్చం[దుడు ఆయా ధ్యను హైలించు ముండ నలుడు పిష క నశమొన్న పౌ 

చుండెను. ఇరువురును రాజ్యములను గోల్పోయికి. హరెళ వ చుడు కాయము 

నే 

లండు కషములనువవింప నలుడును ననుభవించినా క హరికి ముదా కార్యా 
జున్ oa 

శ లో 

పుతుల నమ్మివేయ నలుడు తనభా? రను వదరి వేసినా నం చం దిమిలి కాక 

bra] 

ఇ | wa! ray ఆ wh | 

కౌశికుని గృహము చంనద. దమయంతి తండి గృహము జెరినది.. వాలం 

న Fie వాను 
(దుడు కాబకొశికుని కమ్ముడు కోయి జా గ జామి | 2 

కొలువుండెను. సుతుని మరణముచే చం, (దమ ౫ కము జేర ie Tes 

వర నెపముతో భర్తను పిలిపించి వివరష భ్ర రను హౌందికని.. అంతట సలు. 

తిదిగి రాజ్యము సాందుట కవకాశము కన చెం 

ఈ విధముగా ని ఉపాఖ్యానముల ఆండింటికిన్ సమా DP న్య సదుం? 

' tw Maan (| రా గా బ్యాం 

డుటచేతనే నీ ద్య్యర్షికావ మా (వాయుపి కవకాశము కలిగి. చదల ల 2 

ద్ధకావ్య 
వన 

కౌళికు నింటను హరిక్నందుడు చండాలుని స హమునపు నేక సఫల ఒం 

ళం 

జో జ ar ఖ్ ప 
1? లు ఇ క్ pa ॥ 

ఏించిదిం కాని నలదమయంతులు మానసిక బాదలను మాచి పంచల పా 
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హర్షిశ్చ్ళం[ దుడు భార్యాప్తుతులతో పడరా నిషాట్లు పడుటచే హరిశ్చఎ(రుసి కథలో 

కరుణనున కెక్కువ _వాధాన్య మగుపడుచున్నది 

గెరన హరిశ్చం దో వావ్యాన కడ్డు నుుకుసరించ ఉయోధ్యానగర వర్గ నమ. 

మొదలు అంతమువర కును కామారాజభూషజాడు [గహించేవనియే చెప్పవలెను. 

కాని కొన్ని సంఘటగములందు మూ _కమే ,న్వల్న భేదము కానవచ్చుళున్నది' 

వారిళ్చందుని కథలో నలకథను కూడ కోశి.చటచే నలకథాను గుణమైనకై 

రామరాజు భూషణుడట్టు చేసెనని చెప్పవచ్చును 

నలునిచే ఆరణ్యమధ్యమున వదలబుకీన వబయంతి తన _గారువాసులతో 

పయనించెనని చెప్పుట కై హర్చ దాదుజును కాశీకి వెడలు యా తికులలో కాశ 

నగరము వెడలి నట్టు వ ర్లీంపఎడినది" 

కః. “ఆ నరపతి డోవేరియు దానున్న గ సరణింజనుచు తగ నొక్కెడ (గం 

రై నడచు నదంనీనజనానీక ము గాంకు యెచటి కరిగెద 

| రనినన్ * 

హరిళ్ళందుడును చం, దమతియూ జూటసారులను గాంది యెచ్చటకేగు 

చున్నారని _పశ్నింపవాళు రాజశేఖర నివాస స్థల మన కాశీ క్షేత్రమున క్రే గుచున్నా 

మని సెలవిచ్చిరి, 

శా. వారీ చెంళకు రాజశేఖరుడు మిక ష్మాదృతి స్ఫారకే 

యూర Ez: సుబాహుడున్న నకు వస్యూనస్టిరా మోదధా 

మాగామ దును మంజరీ మధు షుజరీ _పౌడోర్మికాళీ తలం 

బారమ్య నలి జు మొందెదము న్ రాజు _పయాణంబునన్ ” 

హా కీశ్చం.న తృ.ఆ.ప 62. 

హరిశ్చంద కథా పక్షములో నిట్లు చెప్పబడినది. 

“వారు హదిశ్ళృంయదులయ నీ చైంళటి విశ్వ షయ్మాభ్చతి సారములచే [పకా 

ంచు క్రేయారముఇగల నువాహువిలయిమగూ కాశీక్షే తమున కేగుచుంటిమని 

సమా ధాన మిచ్చెరి. / 

4. హరి నలో తృ రూశ్వానము. 6! పద్యము. 
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నలకథలో సుబాహుండను రాజు నగరమవన కేగుచుంటిమని సమాధాన 

మిచ్చినట్లు వర్లీంపబడినది, ఇది గౌరన కావ్యమునకానరాదు. శేవలము నం 

కథను పోషియటకై యిట్టి కల్పన గావింపబడినవీ ఇటులనే నలకథలో సమ న 

మును గోత్పోయిన నలమహారాజు భార్యాసమేతుదడై నగరమును వదలి వెడలు 

చుండ జనులు దుంఖించుచు వెంబడింప దమయంతి వారిని వోదార్చినట్లు కలడు. 

గౌరన కావ్యమునందు నగరమును వీడి భార్యాసమేతుండె వెడలుచున్న హారి 
శ్చం[ద మహారాజును వదలలేక జనులు వెంటనంటివచ్చును. దుఃభించుతుండ 

రాజే వారిని ఓదార్చి వెనకకు మరలించెననికలడు. కాని, రామరాజ భూష్మ 

జుడు నలో పాఖ్యానము ననుసరించి హరిశ్ళం దనకు బదులుగా చం_దమతి యే 

జనుల నోదార్చెనని కల్పించెను. అంతియే గాకా విళశ్వామి తుని చే నియోగింప 

బడిన దంతఘాతుడను రాక్షసుడు దొంగవేషమును ధరించి కాశీరాజ పు,చేని 
చంపి నగల నపవారించి చం్యదమతిని మోసగించుటకై ఆమె యొద్దవరలి వెడ 

లును కాని గౌరోన కావ్యమునందు వీని శేరు కానరాదు. రామరాజభూషణుడు 

వాసీకి 'పుష్కడడిని నామవిడెను. ఇది యిశర కావ్యములందు కానరాకుంగచే 
నిది తగియన్నది. 

సీ౪. “ఆపుడు ధర్మ పర్మిగవా గురుని యొద్ద ద 
తృంతతినుది యద్యక్ష హృదయ 

మర్మ బోధ సమ్మగ మతి నల సన్నా 6 

సనమును మున్న (దజ్జస సపదేశు 

పరమా |కమించి తత్స9జ నొంది కలవెల 

జాMగా గొనిన దస్కుడు [పడీ ప 

గాదేయ శాబరి సాధనాడ్యుడు పుష 

రాబిఖ్యు(డెదిరించి యా నృషాలు 

మవిదటో బడనట్లు కె తన మొనర్చి 

తా గొనిన యంతపట్టు నత్తజీ చొనంగి 

చనినందద్యసుమతి రాజశాస నెక 

పామై చెందె దద్వీర బొహృ వసతి” 

ర్. నారి. నటో, పంచ ఆ. 60 పద్యము, 
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ఇందు విశా-మిితున్ శాణబ్రి విద్యిచే నెక్పరియెనపుష్య_ర నామధేయు 

డైన దొంగ కానీ రాజ పు|తుని చంపి చం, _డమత్ పోవు మార్గము ననుసకెర్టు 

ఆమెను మోసగించెనని గౌరన కావ స్యెవీసయేమిను మార్చే వాసెను 

గాక కొన్ని విషయముల 'హరిళ్చంద న లొపాకా నకావ్యము నందు వదు 

చేయబడినవి. _ హశిశ్చందుడు సర్వమును విళా 

ఆరణ్యములికు పోవుచు ననేక బాధలకు సకమయ్యెను అటి సమయమున 

దంతఘాతండను రాకనుడు మాయాముని వేషము ధరించి హరిశ్చం దుని 

భేతాళ వృక్షము క్రింద నార్యాతి విశ మించునటుల చేసి మాయమయ్యెను హరి 

శృం దుడటు బోధితుడై నావృత క్షము సమీపించెను 
ధరించి వాడే యతెంచి నట్టు గౌరన కా వ్యమునందు కలదు. 

భాగమనియే ప పల వురి తలంవు 

ఇంతలో కౌశిక వేషము 

కాని యిది ,పక్షిప్ప 

“వసువతీ నాథు భావంబు గలంప 

ననువు విచారించి యప్పటి మాయ 

దనుజుండు తన వ, కతపు రూవు మాని 
యెలమి వశిష్ట మునీశ్వరాకార 

మలవడ గె కొని యధిపు క దైదర 

నిలిచి దీవించినను నీరజ మిత 

దౌడల బాపి యుందంస్త్రంబు లెల్ల 

నూటిరా బెజికియు నుగఖడ్డమున 

నరికియు బొడిచియు నాలుగు దెనల 

దిఅసియు నీరీతి బరమార్చి చుట్టు 

బన్విన బహు నిఘ్న ఫటలంబు లడచి” * 

ఇందు చెం;దమకి మాయాకౌశక వేషధారి పలుకు విని అతడు. (పచ్భన్న వేష 

డని గురించి చెగటార్చుమని భర్తకు తెలప వెంటనే ఆ వేషధాది అదృళ్యుడై 
హొయికు. ఇంతలో ఆచ్చటి మూడు నాల్గు వాలముబుగల వృశ్చికంబులు బడిన 

ర గౌరన వా. ద్విః [ప భాగం. ది. 11758-1785 ఇది _పక్షేప భాగ 
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వని పన్నగములు చెలరేగెనని వానిని హరిళ్ళం్యదుడు సంహరెంచెనని కలదు. 

కాగి ఆది [పక్షిప్త భాగముణా వావిళ్ళవారి [పతులందును సాహిత్య అకాడమీ 

_పతులందును చెవ్పబడుటయేగాక ఆడి పూ ర్వకావ్యములందెచ్చటను కానరాదని 

పేర్కానుటచేత రామరాజభూషణుడీ భాగము వదలివేయుట మిక్కిలి సమంజస 

ముగా కన్నట్టుచున్న ది. రామరాజభూషణుగి కాలమునాటికిది గౌరన కావ్య 
సం ల్ ఫి a 

మున కన+ఇటుకపోయి యుండ వచ్చును, 
రక 

క కాలక+కుడు చం్యదమతిని లోహితాన్యుని కాశీపుర వీధి 

నుండి తీసుకొని పొవుచుండ నచ్చటి విపభాలురు కాలకౌశికుని పరిపరివిధముల 

కాదించ చం ద్రమతియే వారిని వారించెనని గౌరన తన చ పద కావ్యములో 

వర్ణించెను, కాసి యూ భాగము నలకధా పక్షమున కనుహాఇము కాక వోవు 
గా ఆంద అరు గా య గా భజం ము రుచే వదలి వేయబడె అభం BUCO చె ను. కొం ఈ నాగము గ రన కావా ముంగ 

ఇటులనే కాలకెశిక్సడు చం _(దమళిని గానితెచ్ళుచు తన రావసిభార 

యగు కలహకంఠికి తెలిపెను, వాడు కాలకౌళశికుడు తెలిపినదాగికి వతిచేక 

ఇట్లు కొన్ని కొన్ని సంఘటనములు వదలివేసినను రామరాజభూషణుడు 

గౌరన వర్ణనాదుల భావములు కొన్ని తన కావ్యమున వెలుసౌంద జెసినాడు. 

ఆరణ్యమున నతికష ష్ట్రముగ చరించు భార్యను జూవె రా. మిక్కిలి విచాదించె 

నని గౌరన వర్ణంచె ను కొని రామరాజభూషణుశు తన కావ్యమున సుకుమార 

వతియెన చంద మతిని చూచె వ వన్యదెవతలే పి హొగిడినని వ  నంచెను ముం 
౪ 

5 CO న స్వీ} క పెండ తారునంగనలడ లయూవేమ 

నెరులు ఘనంబులై నెజయకున్న 

7, గౌరన. హ, ది, దతీయా. భా. ది. 1037-1043 గ్ a 

జ ఆ 



BC 
హారిశ్చి గె పూ న్ట్నమె 

గడలెని దప్పీగీడ్సడదే యీాయతి వయా 
స్యము నుధోమూరి య యడనద కున్న 

సురగాలి తిరువుల నరుగదే యోతన్న్వి 

యచలంచుతె చను అ వరకు న? 
అ nA) ణి 

గూరగ్గి శెగలకు, గందది యూబాల 

గే ను 3 పమోన భావము ద్యోతక మ 
చున్నది. ఇందు సుకుమూరవతియగు చంచమతి, దమయంతులిరువురుకు 

నగి మహాద్యుళమగా. రామరాజభూషణుడు వర్షంచినా త్తు. 
మ 

మి గౌరన కోవ్యము న కొనరదొసి ఆద్భుత వర్లనము రామరాజభూషణుడు 

వరంచి మహా; (పబంధముగా తీర్చిదిద్దినాడు. 

“జాళలికబడలి కెంగల నూదిన మావి 

తావి పూరెమ్మ కే క దండ యేను 

బల్లవా యర తో|టువడే యంఘీ స సోకింప 

గంకక్ యలరు చెంగావి బోదువు 

సక వాణ్ యని యుస్సురన వావిలి యెండ 

జోబుగాయగ(బరాగ కొటి యెత్తు 

దెజన ట్గలి చూడ దలకంబు భంగ రభుం 

కై నీడకు జేర బీలుచు 

నత్తివ యత్యంత వివశయ్రై యలమ (గోవి 
తేట కేనియ తెలినీట దెలివి జెచ్చు 

న క మాయతనం నానా జపాను వ నా మ మ అందాక సానా నానన 

ర, హరి; వలో త్చ, లెత ప 



నకట యప్పటి చెలి చూడ నతి కఠోర 

గేతురులైకై నచ్చెదకరము గాదె” 

ఆయతవ స్థితిని చూచి జాలి నొందిన వృక్షములు తమకు చెతనగు విధముగా 

నామెను (చంద్రమతి దమయంతి) సేవించినవి. ఇది అతిశయోక్తి చల 

నము లేసి కఠోర వృక్షములట్టు చలించుట విశేషము. అందులకే కపి 

“అకట! యప్పటి చెలి జూడ నతి కఠోర 

తరుల కైన రసోద్పెతకరము గాదె” 

అని న మర్చిం ౦చి తన (పజ్ఞాపాటవమును నెజపినాడు, 

ఆడి తన యింతిని జూచిన రాజు (హరిశ్చందుడు, నలుడు మిక్కిలి 
వ్ 

వగచివె, అట్టియెడ రామరాజ భాషణుని వర్ణన వబంధ కన్యల వర్తనను 

పోలి స హజస్టితిని తెలుపుచున్నది. 

కా కటైండన్ వదనంబు వాడ నలుగులంచగ్ గురుల్ వెడ జ 
M 

జేన్మిట్టల్ రాయగ బొదకానులియ గదిరుబపై ఘర్మాంబువుల్ 
న 

సీ 

మెటల్ పటడవింజరించు సతి నాలోడించు భూడానికినే 
(ఆ లు 

బుదెన టటగతాని కొకము హృదం భోజంబు నందయె౫డడ్ 
ర 

క్ ల 
ఈ పద్యభావము గౌరన ద్విపద కావ్యము నందు కానవచ్చు చున్నది, 

“మెజుగు ముత్యంబుల (మింగు మీనమ్ము 

లబుగక వెన (గక్కునట్టి చందమున 

బలుమారులు [గమ్మెడి భాష్ప బిందువులు 

వలు ద చన్నుల మీద వానయె తారుగ 

సుడిబడి తూగాడుచున్న సారంగి 

కరణి జాజీన వీని గదియ డాకేల 

నొదువుచు నందను నొక చేత బట్టి 

పదవింకి వీటలు వాజు ,కేమ్మోవి 

దడుపుచు నున్నత స్త న భారమునకు 

నడుమోర్వ దను భీతి  నడువదోయనగు 

నడుగెత్తకున్న | ఓియాంగన జూచి” * 

9. గౌరన హ. ద |వథమ ద్విపద 15717-1589 
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వని యే 
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ఆని అయోధ్యను, నిషధ నగరమును వర్ణించెను. 

2 తదుపరి చ్మకవర్తులను వర్షించుచు 

“భూవన సంతాణ క్రీ ధిత్రో బుధ గణీయ 

సత్కళారాజితో హరిశ్చం[ద యనుచు 
దేవతా వర్గములు వినుతింప న్లస 

ముఖ్యదగు సార్వభౌమైక ముఖుడలరు” ప 15 

భువన సం్మత్రాణ కిర్తిచే దేవతలు హరి: చందుడని కీర్రించటచేతనే హరి 
శృం దుడయ్యెనని కవి చమత్కారముగా పేర్కొౌనినాడు. అటులనే భువన 

సర్మతాణ క్రీర్తిచే. దవతలు విష్ణువని, చందుడని కీ ర్రించుటచే నలుడయ్యెనని 

వర్ణించినాడు వర్ణనలో విషయ భేదము తప్ప గౌరనకు నీకవికి నెట్టి ఖేవము 
కానరాదు. అతడు చ్మకవర్తులందాది వినుతువై వి కుతబలు డై (తీశంకునంవ 

నుడై ఆత్మ |తిశకులను జయించి కలనై న కల్పలాడస్ వాడై యొప్పియుండెన్ను. 

అతని మంతి సత్యకీ రి, 

ఆటులనే నలుడు చ్మకవర్తుల యందకాక ఆడివియందు కూడా కీ రింప 

బడుచు శివుని అండను పొంది వీరసేనతనూభావుడై చం, దపంళుజుడై రాజ్యమేలు 

చుండెను, 

ఇట్లు వర్దించుచు ఇం ద్రసభా సంఘటననును దమయంతీ స్వయంవర వక్లన 

ముతో కోడించెను. ఆంతట వసంత వర్ణనము గావింపబడి హారిశ్చం దుడు 

యాగము చేయ నారంవించుట విశ్వామి[తుడు తనకు వాగ్తానముచేసిన ధనము 

కోరుట వర్తింపబడినది. నలకథలో నలుడు విరహతాపము భరించళ్క ద 

యంతి తండ్రియగు భీమునకు రాయభారమంప నుద్యోగించెను. 

తదుపరి విశ్వామితుడు |కూరమృగ ములను సృజించి రాజ్యముపైకి శంప 

'సేనాదిపతులు రాజునకావిషయము నెజింగించిరి. నలకథా పక్షమున నలుడు 

దమయంతిని వశపరచు కొనుటకై గొప్ప సెౌధములను కట్ట ముంక్రింప వు 

పాలుడు నచ్చి యుద్యాన వనవర్ణనము గావించిరి. 

ముగి ముల బాధ నడంచుటక్రై హరిశ్చందుడు భార్యాపు త సమేతు౫ 

వేటకు బయలుదెరను. నలుడు ద్యానవన వీహారమునకె బయలుదెరె శుటో। ను, 
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తదుపరి రెండు కథలక్న్ష సమానముగా సైనికుల వర్ణ నము, అడవి వర్ణ 

కము కావింపబడినది. 

హరిళ్చందుడు కూగిరమృగ పక్షితతులను వేటాడి అలసి వశిష్టముని 

ఆశమము చేరెను. నలుడు నానావిధ వృక్ష సంతతులను తిలకించి నొక సరో 

చరమును సమీపించెను, 

తదుపరి హారిశ్చంద కథాపక్షమాన వళష్టాశమ వర్ణనము, బుషుల 

వర్తనము కావింపబడ నఅకథా పక్షమున వర్ణనము, హంన వర్ణనము కావించెను. 

వశిష్టుని సమీపించి నమస్కరించెను. _హారిశ్చండుని కన గొని దీవించి 

విశా మి తుని కంటపడకుండగనే నకమునకు తిరిగి పొమ్మని వశిష్టుడు ఆజ్ఞా 

కంచెను. ఆటులనే నలకథలో హంస తప్పక దమయంతిని కూ ర్చెదనని 

పలికినది. 

తదుపరి కథలో గౌరన కొవ్యము ననుసరించియే హరిశ్చందుడ రాజ్యను 

చానముచేయుట భార్యాప్పుత సమేతుండ్తె ఆడవి పాలగుట అచ్చట కష్టముల 

ననుభివించుట మొదలగు విషయములు రెండింటను సమానముగనే వర్ణింపబడినది. 

హరిశ్చం[దుడు వనమున వంతఘాతుడను రాక్షసుని మాయచే తప్పుదారి 

బట్టి బేతాళ వృక్షము చేరుట అచ్చట విశ్రమిండుట చెప్పబడినది, నలుడు కవి 

పేళణముచే తప్పుదాకి పట్టి తాళవనము చేరి నీఠు తాగి విశ్రమించెను, 

దాపాగ్ని యెదురుకాగా చం[ దమతి అందు _పవేశించి, సురక్షితముగా 

తిరిగివచ్చుట జరిగినది. భ ర్రచే వదలివేయబడిన దమయంతి పాము కాటునకు 

చెరచి మొరపెట్ట నొక బోయవాడా మెను మోసముచే రషింపవచ్చి ఆమె కోపా 

గ్నికి దగ్దమై పోయెను. 

తదుపరి కథలో మార్గస్తులతో హరిశ్చం[దుడు కాశీచేర దమయంతి 

సుబొహుపురింజేరెను, కాశీ క్షేతమునందు పురజనులు చం్యదమతిని సుబాహుపుర 

తాసులు దమయంతిని వర్తించిరి. 

చ।. పురము పురం ఢులయ్యడ నపూర్యము గాయని సన్నుత
ించిరా 

కరి వరయాన గంబునిభకందర (గందరవీిణ (గంజజబి 

~~ 
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త_రగనకాంగి (గంతు శర కహ కటాక్ష గలేశలేశది 

కర మనేయ ఫౌలతల(గె తిక కాంతి కపోల వాలికన్ 

. సీ, కలీకి (కొవ్వెద తృణ [గా ములంగృపంజూచు 

గోఅ రాజు(ౌ కొను కొమ్మ నుదురు 

తురుణి చూపులు నెల తావ డంబుల( (బొచు 

నివురు భాయల నెన్న దింతి మోవి 

ముదిత గుబ్బలు నీరు మోపరుల గణింప 

బుట్టువు గాచు నతివ కేలు 

రి 

జాకీ మొగ వీపు,చళములా సతి నఖములు 
శాం 

ఇందు దు'రమునుంచి చూచు పురత్రీలు చేసిన వరనమిది, నుదురును 
మోవిని, రోమలతను, వనిత నాభిని కూడ వరించి గోరన కావఃము ననుసరించి 

అ 

యిడ యిచ్చట |పవేశ పెటబడినవి. కాని గౌరన వరనములో ఉపమానముతే 
(జా వ్ మ! 

ఉ [తమము తె | పౌఢము లై, గాంభీర్యములై , అర్హవంతమునై యున్నవి. రావ 
లేక హోయెనని రాజ భూషణుడు వాసిని ఆనుక్షకించి అంత (వాథముగా వంచ 

- నో 

ది 

ఈ విధముగా పూర్వకవుల కావ్యరీతుల ననుసరించి కథా వసువ్వనందు 
వర్ణనములందు, శీల్చములందు నూతనత్యము కానరాక పోవుటచేతను గౌరన 
ద్విపద కావ్యమునకు కలిగిన ఘనత రామరాజ భూషణుని హరిశ్చం, దనలో 
పాఖ్యానమునకు కలుగులేదనియే చెప్పవచ్చును. 

తదుపరి కథలో హరిశ్చందుని కొనుటకై వీరబాహుడు _పవేశించి 
నీవెవ్వడనని | పక్ని ంచుటయునాతడు కొరినధనమిచ్చి, హరిశ్చం[దుని కొనుటయు 
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మొదరిగు కథలో నలుడు బుతువర్షని సమీపింప నాతడెవ్యడవని (పశ్నించి తన 

యెద్ద ఉంచుకొనుట ముదలగు కథనడుపబడినది.. హరిశ్చం|దుడు స్మశానమున 

(పెయా వియాగమునకు దుఃభించుచుండ నలుడు బుతుపర్గు నశ్వుశాలయందు 

భార్యా వియోగమునకు దుంఖించుచుండైను, 

తదుపరి కథలో చం్యదమతి తన బాలుడరణ్యమున కేగెనని విచారించు 

చుండ దమయంతి పినతల్లియగు రాజమాత దుఃఖించుట జరిగినది. 

అరణ్యవర్ణనమునకు సరిగా కుండిన పురవర్గనము గావింపబడెనది. 

బాలుడు సర్ప|దష్టుడయ్యెనన్న వా ర్రవిని చం|దమతి దుఃభించినను 

కలహకంఠి వెడలుట కనుజ్ఞనీయక పోవుట వర్తించబడ ఆటు దమయంతిని 

జూచిన తల్లిధండులు దుఃఖించుట జరిగినది. ముడు కూతురు దుఃఖమును 

చూడ జాలక పక్షాదుడను వ్మిపుని నలుని అన్వేషించుటన్తై పంపి, “భార్యను 

నట్టడవిలో విడిచిన యభాగ్యుడు” ఆను వాక్యమున కుత్తర మొసంగువానింగని 

రమ్మని పంపెను. ఆతను పోయి ఆయోధ్యా నగరమునచేరి ఆచ్చట ఆళ్యకాల 

లోని బాహుకుసి సమీపించి నారీతిని బలుక నాతడు 

“రాజ్య భష్టుడై మతి చెడి యుండువాని నిట్టు పీడించుట కుల 

కొంతకు గీ రికరమగునా 1?” 

అని (పత్తు తరమీయ ఆ (బాహ్మణుడు తిరిగివచ్చి తెలుపును, 

__ తిదుపఠి చం్యదమతి కుమారుని సమీపించి దుఃఖించి స్మశానమునకు గొని 
పొవుట అచ్చట భర ను కలసుకొనుట జరిగినది. నలుని కథయందును దమ 
యంతి స్యయంవరము చాటుట నలుడు [పవేశించి నామెను కలియుట భార్యను 

చంపుటకు సిద్ధపడిన హరిర్చం్యదునకు సకల దేవతా గణములతో హకిశ్చం 
(రుడు శివస్తుతి చేయును. 

దమయంతిని పొందిన నలుడు నొక యజ్ఞము చేయగా, నిర్మదుడు 

దేవతా గణములతో సాశాత్క రించ రాజ్యపాలనా వై భమునందిన నలుడు ఇంద 
సుతి చేయుట వర్థింపబడినది. 
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ఈ విధముగా ధర్మ, వీర, శృతిగార రసములు [పధానములుగా గల 

రెండు [పఖ్యాత కథలను వోడించి రామరాజ భూషణుడు నీకావ్వమున్న తీర్చ 

పీదినాడు, 
ళు 



క విజనరంజనము 

__ఆడిదము నూరకవి (ప్రణీతము 

బుగానంతరము వలనిన కావ్య ములకు సూరకవి (వణీతం 

1 ఈతడు పడునెనిమిడవ శతాబ్దము ల! భ శో ఆలో బైన కవిజనరంజన మొక మచ్చుతునక. 

వాడు. ఈతడు కుధ్రాం|ధరామాయణ రచయితయగు కాలభాస్కర కవి 

తనూభవుడనని యాస్వాసాంత గద్యమున "పేర్కొనెను. 2 శ్యతడు సమకాలీ 

చతను కవల చేతనుకూడ కిరి ౦పబడెను, ఈతని కావ్యమగు 

కాంతా గుమబాణనూరకవి నెరజాణా” ॥ యనియు 

సమకాలీనులచే పొగడబడినట్టు తెలియుచున్నడి 

౩ మంత్రివగడ నూర్యవకాశ కవి తన కృష్ణార్జున చర్మితమున 

యుర్వీశులచే గడు మన్ననగాని యన్నెంబడు నూరకవీందు దలతు బటు 

చు 

wa ns 

1. కొవిజనరంజనము. ఆడిదము సూరకవి |పజీతము- చెన్నపురి వావిళ్ళ 

రామస్వామి శాస్త్రజ్ఞులు అండ్ సన్స్ వారిచే |పకటితము 1950+ 

బి, గద్యిము, ఇటి [శీమశేష మనీషి హృతయంగము కుదపదనీరం| ధో 

శుద్దాందరామాయణ ఘటనా మెదు శీధురంధరాడిదము బాలబాన్మ_ర 

కవి తనూసనవనర భక విత్వవై భవ సౌజన్య విధాన సూరయాభధిదానపణీతం 

బైన కవిజనరంజనంబను మహాప భంధ ముసందు క విజనర ంజనము. 

ఆశ్యాసాంత గద్యము. 

శీ. కవిజనరంజనము. ఫీరిక్ర, భోగరాజు నారాయణమూర్తి 
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గుణసాం దున ఆని పేరో, నుట సమంజసము 

గల సంస్టానాధిశ గరుడగు శ్రికృషభూ పత్రి యాస్తానక 

ఈతడు తిట్టుకవిత్వమున. కూడ ది 

పెట్టు అనునది లోకోకి మైనది తనకు ౩ al et 

డయోగించినటు ఈతని చాటువ్వలే తె; 
ధ్ 

ఆఅ, వ॥! మోటుముండ కొడుకు మాట చెల్లిన “నోడు 

ఇందు వాడుక భాషను టుక వితను మోటు శృంగారమును కూడ ను త్ 

గ్ంచినాడు.  తిటుల కవితృమునందేకాక ఈతడు 7 శాపానుగసా సమర, 
న్ 

మందు కూడ దిట్టనని చెప్పుకొనెను, 
చ॥ గడియకు నూరు పదంములు గంటములేక రచింతు దిట్టగా 

దొడగితినా పఠాలుమని దూలు మహాకుల శై అరాజముల్ 

విడవకనుగ హించి ధనాధిపతుల్యు జేతునే 
_ నదిదము. వాడ సూరన సమాఖ్యుడ నాకాకరుండు సాటియే!। 

ఈతని శాపాన్నుగహ సమర్ధత్వంబు విశాఖపట్టణమండలమున జనులు 
నేటికీని చెప్పుకొనుచుందురు. కవిజనరంజనము మూడాశ్వాసముల పద్య 

(ప్రబంధము, చం ద మతీ 
శి 

డ్ 

హరిశ్చందుల వివాహమిందు వరిపంబడినది. 
ఇ te 

_ మంతి వగడ సూర్యవ్రకాళకవి కృష్టారున చరితము. కవిస్తుతి 
క, అడిదము వంశాంబుధి రాముడు పతియన ధరజ్నివెలసి 
గడునున్న దిగా ని యన్నంబడు సూరకవీంద్రు యుగ్వీళులచే . 
బటుగుణ సార్యధున్, 



ఆడిదేము నూరకపి [ప్రణీతము రి 

హౌంఠకాలుడగు శివున కంకితమొనంగ బడినది శివసుతి రెండు కందములలో 

ఈతడు కధా (ప్రారంభ ము జేసెను. (పథ మాళ్వానమునందయోధ్యా 

పురవరనము హరిశ్చంచ.వర్ల నము, విజయాస్పదపుర వర్తనము చందమతి 
a) లం వష 

ప గొవింపజడి నది. రెండపయశ్యానములో వసంతపర్హ నము నృపతి 

చితఫలకచు జూచిన చందమతి విరహము దృఢవృతుడు రాయభారియె 

యయోధ్యకు వచ్చుట మొదలగు విషయములిందు చందమతీ' హరిశ్చం దుల 

వివాహము వషెందబడినది చు కావ్యము వర్ణనా (పాధాన్యము కలిగినది, 

ఇందయోధ్యాపురవర్రనము, విజయాస్పదపురవర్గనములతి [పొఢములై (ప్రబంధ 

ధ్యాపుర మినవంశ భూధ నాధాఠరంబె * 

అసి వస్థించెను, హరిశ్చందుని పరిపాలనా సమర్దవంబును తెలుప్పుచు 

“ఆపదలొందకుండ, రుజలందకయుండ, . మనువ్యకోటికిం 
బాపము చెందకుండ, నాక పట్లను లేములు సోకకుండగాః 

శేపదిసోవ శాత వములేల (దిశతశుజు డానవద్వమ 

ద్వీవములిద్ధకీరి రుచి దిగ్విపరోంబు సమ్మాకమింపగన్ * 

అని | తిశంకునందనుని సమరతమునేగాక నత్యమును గూర్చికూడ పెర్కొ 
a ఊప ఖీ 

An ఇందిరొసుందరీ కేళిమందిళంబు 

భూవధూటికి మాణిక్యభూషణంబు 

= మానాన 

గ |] ఇ 1 
ews em 

న.  కవిజనరంజనము- పేజీ= : 1 ఆశ్వాసము క్షే 
The 
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నకలసౌభాగ్య రాశికి జననసీమ 

పులుచు విజయాసృదంబను పురవరంబు ” 

ఆని చమత్కారముగా వర్తించెను. చందమతి జన నమును వర్రించుచు 

గీ॥ కలశ వారిశయందునుగ ల్బవల్లి 

మాడి, నాకరమును యందు మణికలాశ 

వైఖరి నాన్సపాలక నరుని యందు 

చం;దమతి యను కన్యక జననమొందె * 

అని చక్కగా వర్షించుటయేగాక యిందు చందమతి యంగాంగ కక 
Ez 

నము కూడ కావించినాడు. 

ఈవ ర్రనలన్నియు [పబంధక వుల పోకడలనియె చెప్పవచ్చును. శ 
జ A) 

యుగాంగ వర్షనలో ఏహ్యశ్ళుంగారము కానరాకున్నను తృతీయా శ్వానములో 

శ్నంగారవర్గన మితిమీరినదని చెప్పవచ్చును. చంచ మతీ హరిశ్చం|దుల 

'వాహానంతరము ఎనుబది మూడ వపద్యము మొదలు నూటతొమ్మిదవ 

[ము వరకు సెవర్జన గావింపబడినది. ఇది పదునెనిమిదవ శ తట్టిన 

[పాయికముగ "నానరించిన వర్ణనయని జెప్పవచ్చును, ధృథవృతుడు 

ఉయాస్పదమునుండి వివాహనంఘటనము గావించుటకై వచ్చెను. హి 

ంద్దుని నమీపించి ఆతడు గావించిన ఆశీర్వాదమును 

"హః వదనం తే విపవల్లభాదిమ సార్వ 

భామ తుభ్యం నదా భదనుస్తు 

అత్రోవవిశ భవదాగమ్యం కుతో? 

విజయాసృదపురా ద్వివేక ధర్య 

తపనామ కింది జోత్ర మ? ధృఢవృతయితి 

(ప్రోహుర్మనేషణః పార్టివేంద 

ద 
by 

జ 

బులు 

యుష్మదాగమన వయాజనం కించి ప 

రహసివ కె ధరారమణ. వర్య 

అలలకు తుననన్లో అ. 

(= కవిజన రంజనము పద్యం = రీరి ,, -i 
శ్రి | 710 39 = 40 39“. 1 
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యనుచు నన్యోన్య పర భాషలాడి పిదప 

సముఖమందున్న యా శిత జనులనెల్ల 

వేతెక నెపంబు గల్పించి వీడుకొల్సి 

మతంనంబుండె వసుమతీకాంతుడప్పడుి 

మాదిశ్ట చం[దుని _పశ్నయు దానికి ద ధ్భ ఢవృతుని (పతియుకి యు సంస 

నిబంధింపబడి యది ; పౌడముగ వర్ణింపబడినది. 

ప్ వనీతామణిేి పాదాబ్దము 

తన హస్తాబ్దముల బట్టి దరహాసరుచుల్ 
కనుజెప్పలలో డాచుచు 

సనికల్ (దొక్కి_ఆచె రాజు జవ్వసిచేతన్ో 

3 ug న్. విధముగా ని కావ్యము చందమతి హదిశ-ం మల వివాహ 
tb ham 

వరించుచు వరనా పాధాన్యముగా కావ్యమును సూరకవి స్నృజంచెను, ఆనాటి 
ణ్ ణ్ ల జ్ర క 

కవుల యవి రుచి కనుగుణముగా సిందు సర్వ పి విషయములును ml 

శాస; ములలో చిన్న కృతిగ నొనరించి కవిజనరంజన, నామమును సాక్? 

పించెవము, వరనలో (పొౌఢిమ కలిగి అతని పాండిత్యము వి రను వాస చ ఫాం 
ణు 

# 
జ క న న్ చె సి కాప్యుము, వస్తువిషయమున నూతనత్వము కలిగియున్న =, 

అకాలీ 

శ 



పంచమ _పకరణవుం 

షక్టుకంవర్తుల చరిత్ర, 

ఉత్తర హరిశ్చృందొపాఖ్యాన కావ్యము 

1) షట్స(కవ ర్తి చరిత లు మల్లారెడ్డి 

2) —do— - రామచందకవి 

కొ సకల కథాసార నంగహము. రామభదక వి. 

శీ) ఉత్తర హరిశ్చం[దోపాఖ్యానము- 
తక్కె_క్లపాటి లింగనామాత్యుడు 

లి) ఉతర హరిశ్చం, దోపాథ్యానము-_పబంధము. 

జూపూడి సంజీవరా యామాత్యుడు 

ర) ఉత్తర హరిశ్చంద్ర చర్మిత-చందశేఖరకవి. ద్విపద, 



హరిశృుంది కథ - చం దవాళి కవి 

చం[వమౌళికవి హరిళ్ళ0౦దోవాఖ్యానము రచించ నట్లుగా తెలియు 
- _ 

చున ది, ఆ కవిని గురించిన వివరములు కాని ఆతని కావ వ్యమును గురించిన 

రాం కాళ. మే జక్కన “వబంధరత్నాకరము' ఆను రా జర CR ళా మల వివన wom గె ైకింపర్ DEMME 

తన సంకలన గంథమున చండమౌళికవి కావ్యమునందలి పద్యమును 

పేర్కొ_నినటుల (వబంధరత్నావళిలో చెప్పబడినది." 

చ॥  “అలసత కొంకు నాపి వతయాయత చింత యాయుక్తి కారితా 
అనాలే 

ము దీళ సూత్రము ఏకాసము పాందమి ధువ్వ్యుయంబుపె 

లలక నిర: కావం రుచి యర్ధమతచ్చు; త్రి మంత హరి (పొద్దు 

దుల జచిశా కంత సొమ్యక్యతి తి శూ త నాని వింరాజదోష మల్ ” 

రన 
ఈ కాష్యముల్నయు 1550_.50 |పాంతమునకు ముందు రచింపబడిన 

కావ్యములని పబంధరత్నావశళిలో 'వాయుబడి యుండుటచే నీ కవి శంకర కవి 

కంచె ముందువాడని చెప్పవలసి వచుచున్న ది. ఆఅంకియేగాక్ గణపవరపు 
(ou యం 

వెంకటకవి ఆంధకౌముది యందు చందమౌళి. కవి హరిశ్చురద కావ్యము 
హూ చ 

ర శ్ 

నంచలిదని శంకరకవి. 

జం *ద్ 

హరిశ్చందో పాఖ్యాన “పంచమాశ్వాసము నందిలి యెబనుది ఆరవ పద్యమును 
రాపియున్నా డు.” 

సరసపు మాటల జందమౌళి కవి రచన ఘటించిన 

హరిశ్చుందకథనం 

దోరణగ నకటా చేకెడు నేలకు ననెడి మత్తేభ 

నాల్లవపాదమున 

1. (వపబింధరత్నావశళి _ వేటూరి [పభాకఠళాన్త్రిగారి వరిష్క్టృతము 1918 
సపేజ్ర_186 

2 ఆంధకౌముది గణపవరము వెంకట క వి, ఆంధసాహిత్య (ప్రచురణ 

1938 పేజీ 80 



హరిశ్చంద్ర కథ చందమా? కపి 981 

రాజకుమారు నాజిల్లె డేతనయగు పదమునకు 

రహిగ నానేశంబురాక యూతతుల గృతులందు 

జెల్లునొ క్కైడలగనుక 

రెచనె యరమందెటండెనటు నెరచియింప 
థి ca ళా 

గావేలెరసికులకిక 

పె పద్యములో శంకరకవి హరిశ్చం[దోపాఖ్యానమునందలి పద్యమే చం్యదమౌళి 

కవి హరిశ్చం, దకథ యందలిదని పేర్కొనబడినది. 

(శ్రి చాంగటిశషయ్యగారు ఆం ధకవితరంగిణిలో ఈకవి శంకరకవికి 

పూర్వీకు డినియె నిరూసించుటయేగాక “ఆకటాచేరెడు నేలకుందగడొ అను 

పద్యము కూడ చం| దమౌళిదని చెప్పిరి. ఆంతియేగాక శంకరకవి హరిశ్చుం దో 

పాఖ్యానమునందును రామరాజభూషణుని హరిశ్చం్యద నలోపాభ్యానమునందును 

ఒకె సందర్భమున నీ, క్రింది పద్యము కానవచ్చుచున్న ది. 

“కుదురు మెజంగు నిబ్బరపు గుబ్బల పై నయనాంబు 

పూరముల్ 
చెదరగనేల యేడ్చెదవు చెల్య దురంతవిషాద వేదనా 

విదశిత మానంబునను వేమణునాయువు శాశ్యతంబెసం 

పడలు స్టిరంబు లేవిధివిపాక ముదాట దరంజెయేరికిన్* 

ఈ పద్యమును లీసివేసినను రెండుకావ్యములందును అర్ధము నొనగుటిచే 

సీ పద్యము చందమౌళి కవిదని కవి తరంగణిలో పేర్కొ-నిరి, 

హరిశ్చం[ద కథ = దేవరాజుభట్టు 

దేవరాజు భట్టును కవి హరిళ్చంగదో పాఖ్యానము నందలివని రెండు పద్య 

ములు [పబంధరత్నా వశ? అను సంకలన గంథములో పేర్కొనబడినవి. ఈకవి 

చం[దమౌళ కవివలెనే శ్రీ.శ. 1550-60 ప్రాంతము వాడనియు, కాని ఈకావ్యము 

కానరానందున జక్కన [పబంధరత్నాకర మై దీనికీ ఆధారమగునున్న దనియు 

పభాకరశాన్ర్రిగారు |వాసిరి. * 

కి, ఆయ్యధకవి తరంగణి సంపుటము తొమ్మిది 1 పేజీ - 20కి, 
శీ (పబంధరత్నావళి, వేటూరి పభాకరశా స్రే పద్యము 180-181. 



Gl. 

దే! 

హరిశ్చందోపాఖ్యానము 

అంబుధులు ఆలవాలము దిగంతము లాకులుక్కుర్మశేషవ 

ర్న్యంబుకందమూలములు చ[కపుకొండలు కోటనాగ వార్చ 

బున విషువి గ హకు చంబున జుట్టి పెనంగి విన్నుపు 

ష్పంబుగ లబ్బభాండమను పండును పండుధరి[తదల్లియై 

సురని చయంబు (దోచి సమాషండటువేలక యున్న రాక్షసుల్ 

వరుసల్ వచ్చి చూరగొని వాసపు వెట్టికిబట్ట కున్న శ 
ర్వరి గనుమూయగన్నది దివంబను నారడి ఆల్పజివమై 

యరువక భూమి యున్న అమఠావతి యూడగు ఆయోధ్య” 



షట్బ కవర్తి చరిత 

=మల్లా రెడ్డి 

మల్లారెడ్డి రా చుళ్ట గో తుడు బిక్కన వోలిపట్టణమెలిన కాచభూపాలుని 

ప్కుకుడు సిద్ధరామేశ్వర వర్మపసాదుడు. ఈతని ఆశ్వాసాంత గద్యములో నిట్లు, 
పెర్కొనబడినది. “ఇది శ్రీమద్విక్క_నివోలి పట్టణ [పసిద్ధి సిద్ద సర స్తటా 

వలంబ సాంబసి రామేశ్వర వర్మపసాద సమాసాదిత సంస్కృృతాం[ధ భాషా 

కవితా రసపోష విశేషతాచమత్కార గురుభ కి విహార రాదుళ్ల గోత పవ్మిత 

కాచభూపాల ప్కుత బుధజన విధయ మల్లా రెడ్డి నామదేయ [పణతంబయిన 

షట్బ్మకవ రి చరి్మితంబను మహా _పబంధంబు నందు _(పేథమాళా్యాసము, 

ద 
ధి 

కాప 

సంస్థానాధీళ్యరుడై యుండి మహాకవిగా మల్దారెడ్డి కీర్రిగాంచుట విశేషము. 
ఈతడ నేక కావ్యములు రచించెనని తెలియచున్నను వట్బ[కవర్తి చరిి తము, 

శివధర్మో త్తరము, పద్మపురాణము మా(తమే ము, ద్రితములై యున్నవి. ఈతడు 
సి వోలి పట్టణమందలి సిద్దరామశ్వర . భ కుడగుటచెత సిద్ధరామెశ్యర 

స్వామికే నీమూడు [గంథములను అంకితము చేసెను. ఈతడు మొదట షట్చక 

వరి చరిత్రమును పిదప శివధర్మో తరమును తుదిని పద్మపురాణమును రచించి 

నట్టు తెలియుచున్నది. _శివధర్మో త్రరము నందు శివలింగార్చన విధానము శివ 
(పభావము తెలి పెడి కథలు ధర్మశా[ సాది విషయములు వర్ణింపబడినవి. ఇందు 

ఎనిమిది ఆశ్వాసములు కలవు, ఇక పద్మపురాణము సంస్కృత పద్మపురాణ 

మందలి యొక భాగమున కనువాదమని చెప్పవచ్చును, ఇందు శంభు భట్టారకు 

డను విపునిగా _శిపడయోధ్యకే తెంచి శ్రీరామచం[దునకు పురాణకథలను తెలిపి 

నటుల కలదు. పై మూడు కావ్యములలోను శివధర్మో తరమే |పౌఢ మెనది. దీనిని 

గూర్చి ఆర్ముద | గారిట్టు వాసిరి. “మల్లారెడ్డికి శ్రేషకవిత్వము మీదను శబ్బాలం 
కొర చ్మితరచన మీదను దృష్టియధికము. ఈతని శ్లేష శవనము నతి కఠినమై 
చక్కని కల్పనలు కర్గీయున్నది. ఈతడు మంచి సంస్కతాం|ధ పాండిత్యము: 



25 హరిశ్చం|దో పాఖ్యా నము 

కలవాడు. తన శబళాస్ర ప రిచితిని చూపించుటకై వ్యాకరణ పదమును, ఆలం 

కారములను, డితులను కూడ శ షలలో కూర్చి పద్యములు రచించెను ' మల్లా 

రెడ్డి తాను శ్లైషక వినని సగర్వంగా తన [ గంథంబొక దాంట్లో ఇలా చెప్పించు 

కొన్నాడు, 

“శ్లేషకవి వీపు, భాషా-శేషాహివి నీవు చం దశేఖర పూజా 

భూషణుడ నీవు కవుల-న్వేషించిన సవతునీకు నెరీ ధ్యాతిన్” 

ఈ విధముగా క్రీ ర్రింపబడిన మల్లారెడ్డి కావ్యమందు షట్బక వర్తి 

చరితము షష్ట్యంత ములతో మ్మాతమే కానవచ్చుచున్న అవతారిక లభ్యము కాలే 

దని పీఠికలో వ్యాయబడియున్నది. 2 ఇందు అవతారిక భలేకపోవుటచే నీ కావ్య 

మును బట్టి కవీని గురించి తెలియుట కవకాళములేదు. కాని ఆశ్వాాసాంత గదశ్ఞము 

రొకెక్షద్యములవలన సిద్ధరామమహేశ్వర భక్తుడని అతనికి కావ్యమంకిత మిచ్చె 
నని మ్మాతమే తెలియుచున్నది. * 

క! శ్రీ గౌరీ పరిణయ వేళా గురుకుచ ల నిర్ణళమ్మకా ధా 

రాగణిత జన్యను తాగాత్మహరేళ సిద్ధరామ మహేశా! 

హరిళ్చం[ద నలో రాజా పురుకుత్స ప్రరూరవాః 

సగరః కా రవీర్యశ్చష డేతో చ్మకవ రి ది సః॥ 

1. సమ్మ గాం ధ సాహిత్యం 9, పేటీ.217 ఆరుద. 

లై షట్బకవ ర చరిత పీఠిక పేజీ ర 

ఈ షట్బ[కవలర్షి చి చరి తమును మహా పబంధము యొక్క యవతరణిీక 

కాగమంతయు శిదిలమయినందున (బత్యంతరము లభింప నందున నవ 

తారిక లేకయే షష్ట్యంతముల నుండి ము _దింపబడియే! _బత్యంతర ము 

లభించినచో బునర్ము దణము నవతరణిక బొందు పరచెదము, 

ఇట్లు 
పెద్దమందడి వంకట కృష్టక వి 

ఉమాభాగ్ నాంపల్లి సమస్థానము దోమకొండ. 

అంతియేగాక ఈ పీఠికలో (శ్రీ రాజామల్లొ రెడ్డిగారి శివధరో్యో తమును 
రాజ సడాశివరావుగారును. షట్నకవ రి చరిత్రమును శ్రీరాజరా జేళ్యరరా వు 

బహాదుషగారును మ్నుదించినట్టు పేర్కొనిరి. 

త. షట్బ్కకవ రి చర్మిత మల్దారెడ్డి. ద్వి ఆప. 1. 



షట్బకవర్తి చ రత -మల్పారెడ్డి 

ఆను శోకము ననుసరించి షట, 

టయే గాక వారిలో మొదటి వాడుగా కీ రింపబడినాడు, ఈ కోకమునందళి ద 
ల - | ననుసరించియె మల్ఫా రెడ్డి షట్చకవరి చరి|తములో వరుసగా హకిశ్లాం; జ 

నేల, పురుకుతు, పురూరవ, నగర, కా ర్రఏర్యుల చరి; తమును వరించినాడు 
లో | ame 

గౌరన హరిశ్చంద కావ్యము ననుసరించి స్వల్ప భేదములతో తన కావ్యమును 
ఓ 

తీర్చిదిద్దినాడు. శివధర్మో తరమందలి అవతారికను పరిశీలించినచో ఈతని గూరి+ 
త్ ణ్ న (am 

వై కొన్ని విషయములు మనక తెలయుచున్నవి. అంచు తన గుకువగు ల్విగనారు?ని 
& గూర్చి వర్షించు సందర్భమున గౌరనను కూడ కీరెంచినట్టు తలంపవలసి వచ్చు 

చున్నది. 

సీ, మానిత వరధరామర కులతిలక౦బు 

మలికారున పండితోల సదృశ్యుండు 
య ఆ లి 

గౌరనారాధ్య శేఖరనుతుండు 

శ్రీమల్ద మా గర్భసింధు శీత కరుండు 

గంగమాంబ మనః కంజహేళి 

సక లాగమ కాన సారధేరేయుండు 

పరవాది దుర్మత థభఃజనుండు 

తే||, సంగగురు దక్షిణామూ ధి సద్గురులును 

గౌరనాహ్యయ దౌశికుగన్న తండి 

[బివి మభాస్మత్కుులో దృ్భవారాశ్త్మ్యు బున్కో 

రమ్య గుణ సాధ్యలింగ నారాఘ్య డలతుో 

ఇందు పేర్కొన బడిన ఇరువురు గొరనలలో హరిశ్చాం|దో పాథ్యానక ర 

యగు గౌరన ఒకడు. ఆఅందలిదే యగు వేరొక పద్యమున శంకరకవి మొదలగు 

కవులను వరుసగా కీ రించినాడు. 

మల్లారెడ్డి హరిశ్చయ్యద చర్మితమును మూడాశ్వానములలో మాతమే 

వర్ణించి గౌరన కావ్యమందలి వర్ణనలను చాలభాగము తగ్గించి కథను వేగ 

4. శివవర్శో మలారెడ్డి అవతారిక కవితరంగిజీ చాగంటిశేషయ్య సంపుటిక 
పే, 98 



5, కంచి వీరశరభకవి శ ఇల్ల 
Pole 69 ళు ఇ 

స్ 
నో 
గ” శామరా 

= 0 

[3 

గ్ర 

చ ఒల నశ. 
గ్, ; పబడిని డ చాలభాగము తగిం నల్ 

న 

ఆని యివ్విధంబున నుత్తర వ! 

శాత కుంభ 

గిది జ్య 
రె 

వరాహంబుల 

అల 

ఉపలంబులు 
జో 

గ 

వూ! 

న ంభంబుల 

తబజుగున(గిటి 

రా స అద 
నిటలత పేంబుఅలంబోెము:। దర 

ఘాతంబుల 

విధంబునిందంతి దంతావళంబుల 

గడా 

త్
రై
 

ల 
£
 

ప
్
ప
 

ర
ై
 

స
ం
 

8
 

౪
 

f
e
 

w
 

60
 

0
3
 

ఏ
 

తే
 

౮
6
0
 

3
 

గట
".
 

ట
ై
 

ఖే
 

9
 

fh
 

b
g
 

% 
౨
౦
 %
 

yy
 

22
 

2
g
 a 

8
A
 

ea
 

స
ు
 

%
2
 

r
e
e
r
:
 

3
 

>
 

qr
 

3
 

w
 

£3
 

oc
 

Ww
 

౩ § 
w
e
 

౯ 
0
 

౦
 

3
 

x
 

b
h
 

రం
 

(
స
ు
 

ష
ి
 

స
 

F
s
 

T
a
y
e
 

రో
ల 

£
 

న్
 జ
 

స 
na

 
3
 

దు 

ర ౧ గ 
౦బుల మందగతినిజనికాయంబులకు జనిరటియెడ-అని ఆతని 

కోవమును విపులీకరి 
రాడి బృంద 

జ 

ంచి వారి వాద వతివాదనలను 

వర్షింపక విడిచి ఒక గీతపద్యములో 
h 

వట్బ్చుక్రవ రి చరిత ద్వి:ఆ,16వ Yr 
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An అద్ద రాధిశుడతుల నత్యాఢ్యు డని (ప 
తిష్టగా బల్కి.నిచ్చె వసిష్టమౌని 

రాజుసన్నార్గమరసి విభాతు జేసి 

విడుతునని వల్కె_రాజ వంగడప్పందపని 

క నిలిచి వినరాని శవధం 

బులు తమలో బలుక్సుకొనిన యుజ్జ్యల మహిమ 

ల్వెల యంగ దత్తదాశమ 

ములకు జనిరమర వరులు మునులు నెజుంగన్ 

అని వర్ణించి అందు వారుచేసిన ఘోర పతిజ్ఞలెట్టివో తెల్పక రాజు సన్మార్గ 
మరసి వ్మిభాంచువేసి విడుతునని మామే ఏవిశ్వామ్మితుడు పల్కి-నట్లు తెలిపి 
నాడు. పూర్వుకవి స్తుతిలో గౌరన, శంకరకవులను "పేర్కొనుట చేత హరి 
శ్పందుని పూర్తికధ జనులకు తెలిసియండునని మల్హారెడ్డి తలంచియండ 
వలయును. ఆంతియేగాక మల్హారెడ్డి కావ్యము కేవలము హరిశ్చందోపాఖ్యా 
నము గాక షట్బకవర్తుల కధలను చెప్పుట |పాధాన్యమై యుండుటచే నిట్టి 
వర్ణనలు విడువబడినవి, 

గౌరన కావ్యమునందు ఇందనభలో జరిగిన సంఘటన పీదప వనంత 
వర్ణనము వర్ణింవబడియుండ ఈతడు విడిచిపెట్టి హరిశ్చందుడు బన్నము 
చెసినట్టు మాత్రమే తెలిపి హరిశ్చందుడు వేటకు వెళ్ళిన ఘట్టమును మాత్రము 
పెంచి దానికి (పాదాన్యము కల్పించినాడు, వేటకాండు వచ్చి హరిశ్చం 
(దుని వేటకు స్రోత్సహించు నమయమున భాషను కూడ బోయలకు తగినట్టు 
మార్చివాయుట విశేషము. 

క॥॥1 సామీ యేమని "సెప్పెద 
మాముకానన్మంద మందలై సోద్దెముగా 

భూములమ మెకము లెగసిన 

నేమి వగం బోవు నిచ్చనెటుంగము జియ్యా 
ఆ|| సామిదర మరాజ సంపన్న భూవుల 

మాసినాడు కమస్సిగాడు: 

పోసి గాడు గూడి పోయిరి రేతిరి 
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గీ॥[! “యనుచుందమ వేల్పు లకు మొక్కి యధింప్ప భన్ 

గానరా బంతముల్ హెచ్చి కాన జొచ్చి 

బొయ దయూరలు వట ా డబోయ నిలమి” 

అని వివిధ దేవతలను ,ప్రార్టించియొక లేడిని చంపి వచ్చి నెత్తురు 
భూమి మీద నొలుకుచుండ తెచ్చి “భూవతికిని ని సురాలించి వైచో నని డెలిపీ 

పిదప రాజు వేటకు బయలుదేరినట్టు వ వర్ణింవబ బడినది. ఇవి పూర్వకావ్యము 

లందు కానరాని కల్పనలు. కధకు సూతనత్వమును కల్పించుట క కొన్ని 

వర్ణనలు తగ్గించి కొన్నిటిని కల్పించి వర్ణించినాడు. ఇందు పోన్తైలు, 

సింహము, మృగము మొదలగు జంతువులను దేవతలకు బలియిచ్చుట కూడ 

వర్ణింపబడినది. ఇట్టి |పజాజీవితమును వర్ణించుట యందేగాక మల్లా రెడ్డి 

మాతంగకనంలు నెలపిన ) సంగీతమును వర్షించుటలో తన సంగీత పాండిత్యము 

(పదర్శించినాడు. 

సి1. జీవాళి నొందించి బిగిజేసి తుం్యతులు 

' శుతులను రణననంగతిగ గూర్చి 

వేళలు పరికించి యాలాపములకును 

శజాలుసా సారెలు మెళవించి 

ముప్పది రెండా, (గములు వాసి మి శమరీతర్చే 

దములు నమ స్తము నెరింగి 

సరిగమ వదనియన్సంజ్ఞాస్వరంబుల 

జంత గ్మాతములొక్క- బి చాయ. దనర . 
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ఠా 
స 

గృ, “బహుళ నూళాది గీత (సబంధ తతులు. 

నఖ శిఖాంకుర ముఖరితి నెపుణముల 

రంగులే నంగరాలుగ రంగవటి 

|మాకులి గురివయాడిరి మ్మగు వలపుడు” * 

ఇందు ముప్పది రెండు రాగములను ఏణ"పె పలికించు విధమున 

మాధుర్యముగా వర్ణించి తనసంగీత నైపుణ్యమును (పదర్శించినాడు. హరిళ్నం 

(దుడు సర్వమును విశ్వామితునకు దానముదేసి తాను వల్కలములు దాల్చి 

ర్యాప[త నమేతుండై నక్షత్రకుడు తోడురాగా అరణ్యమార్గమున పయనించు 
బన వడిన బాధలు గౌరనాదులు గుండెలవియు నట్టు వర్డించిరి. కానీ 

డి తన కావ్యములో ఆవర్ణనలన్నిటిని విడిచి కథాగమనమున సూర 

గావించినాడు. ఇచ్చట మల్లారెడ్డి నూరాన్తమరరు సమయమును చందో 

వర్ణనములందు (పకృతి సిద్ధమైన మానవ జీవితమును వర్ణించి తన 

చైభ్రా సామర్ధ్యమును [వదర్శించినాడు. 

J 

ar ₹ EA [ fi 
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5 aA జో ర్ట ware q 

al 

తీ 

గ్ ( 

సూర్యుడ స్తమించినాడు చ్మకవాకములు చీకటిలో కబ్దముచేయ అణగి 

యుండుటను కుకవి కావ్యముళ పోల్చి వర్ణించినాడు. 

గీ. వదములెగయంగ వర్ణనము ల్మోదలి క్రేగ 

శబ మడగ నలంకార సరణి(బాసీ 

ఛందమటుదవ్ప నప్పడొక్క_ గొంది గుకవి 
కావ్యముల బోలి చకవాకము లడంగె * 

ఛందముపై నీతనికి గల అభిమానము తెలుపుటయే గాక కుకవులపై 
నీతనికి గల ఆభి|పాయము వెల్లడి చేసినాడు. 

రామరాజభూషణుని కావ్యమునందువలెనె యిందును మల్లారెడ్డి చంద 

మతిని కొని గొంపోవుచున్న నమయమున కాలకౌశికుని వ్మివబాలురు చేసిన 
అల్లరిని, చం దమతి కలహకంఠిచే పడిన బాధలను విడిచినాడు. లోహికా 

స్యుడు అడవికి వెళ్ళిన నంఘటనము అచ్చట ' దర్భలు కోయుట మొదలగు 

5 
9. మల్లారెడ్డి షట్బ.చరిత.హరి,ఆ 98,45 ప. 



వృతాంత ము విడిచి ఒక గితముజబో జాలుని మళ: ఎతాంతము మా కము 

నర్చించివాడు. 
గ 

౧||. “ముని నుతుల గూడి యొకనాడు వ 23 

దైవ యత్నంబునను సర్పద ము పభ ర్చ 

లజ? నుర్వె_పై6 వెళ్ళి మూర్చిల్లి యున్న (జూచి 

మాణవకు లెగ్ యా చందమతికి దెైలువో "? 

బాలుడరణ్యమున కేగి పాముకాటుచే మరణించిన విషయ a అలు. CO 3 తోడి కాలు క 

వచ్చి చందమతితో డెలిపిన విషయమంతయు నొక్క గేతములో వరం 

బడినవి. తదుపరి చందమతి హరిశ్చాందులు స్మళానముస కలైయుట ము! 

కథవల వర్ణ నములు వదలి నడచినది. ఈ కథా గమన విష 

భూషణుని విధము మనమున నిడుకొని కావించినాడు. అంతమండు సంరక్ష 

కావ్యమును గురించి గౌరన కావ్యమున (పవ కె జశాగములుగ పక్క్కాన్ని ఉడి 

బక యుద్ద వృతాంతాదులనెల్ల వదలి చేసినాడు. అంకియెగాక సద ముకు 

చవ్వుటయందేగాక కొన్ని సమాసములను శంకరకవి కావ్యము ననున వ చిరు 

మల్లా రెడ్డి కావ్యమును సంతరించినాడు. 

కీ జీర్ణమె కూత సంకీర్ణ మెన గృహంబు 

రత్న సౌధమె నీకు రాజనదన 

-ఘోరమై బహు మృగాకరమౌ. విపినంబు 
కేశి వనమె నికు గినల యోష్టి 

తపమై శర్క్మరా హ్యప్ర పమౌ కృత లంబు 

కనుమ తల్ప మే సీకు+ గుందరదణ 

భారమై వాతాను సార మౌ పెన్లూ! 

కుంకుమ రజమెనికు సులతొంగి 

శీ॥. పొందు పడనట్టి యీవన్య భోజనములు 

పటు సుధాహార మోనీకు బద్మ గంధి 

నాకతంబున [బాపించె సీకు నకట 

యిట్టి దురవన లెల్స మదేభయాన "'_ 

10. మల్దారెడ్డి షట్బ. నంత e.8.171 ప 
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ఆని వర్ణించు పట శంకరకవి కావ్యమునందలి మూడాశాాసము నందలి 

88, 89 వద్యముల బోలియున్నది. 

సి! భాసనురమణిమయ (పాసొదన్నిశేణు లెకు_ం౦గ  మోవదియిందు 

వదన ** 

అన్న వద్యమందలి ఎతుగడతో పాదాంత్యభాగములగు 'యిందువదన 

మొదలగు వదములను |గహించి లిరివ పద్యాంత మందలి 

“తరళ నేతకు నానిమి తమున నకటి 

యవిరళంబైన యాయాన మావహిల్రె' 

అను పద్యాంతముతో సీసమును అంతము చేసినాడు, _ విళ్యామితుడు 

సుభార్దయమె హరిశ్చం|దుని ధనము కోరినప్పుడు శంకరకొవి కావ్యములో 

ర. జనుడు కరిణక్కి దేహం 

బనయము స్క్కించి రత్నమంబరమున కై 

చన విడిచినంత (పోవిడు 

ధనమిచ్చిన నధ్యరము యధావిధి నడుచున్'* 

అని కంద పద్యములో వర్ణించ మల్హారెడ్డి తన కావ్యములో కందము 

లోనే నీపద్యము రచించినాడు. 

క1। కరిణిక్కి నిక్కి పురుషుడు 

వర రత్నము పూని యెగుర వైచిన పాడవుం 
ధర ధనము రాశి పోసిన 

హరి కర్పణ మగుచు సాగున న్మఖమున్ * 

11. మల్లారెడ్డి షట్బ.చర్మిత హరిశ్చ ఆ 8 29వ, 

12. శంకరకవి హరి ఆళ్వా.కి వ 88-89 

18. ఇక ల ప.ల్త02 

1క్తీ, మల్లా రెడ్డి షట్బ.హరికథ ఆశ్యా.2.వ 30. 
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అటులనే గౌరన కావ్యద్విపద అన నుసరించినాడు. ఇం|దుడు నభలోని 

వారిలో ౭ బుటైడి వలను 

బలికి బొంక ని మహీపాలుండు గలడెో *ీ 

ఈ దిపద భాగము [గ్రహించి మల్లారెడ్డి ఆటవెలది పద్య ముగా రూపొందిం 

వలసి య్. గల(డె యెందు 

ఈ విధముగా పరిశీలించినచో అనేక పద్యములు కంకరకవివేగాక 
గౌరన ద్విపదలను వాని భావముననుసరించి మల్లారెడ్డి తన కావ్యమును తీర్చి 

దిద్ధినాడు, అంతియేగాక కథాగమన మంతయు పూర్వక వులననుసరించి 

హరిశ్చం[దునకు దర్శనము గావించి చివరకు ఆయోధ్యకు వచ్చి రాజ్యపాల 

నము చేసిన క్రు కథాంతము చేసినాడు. ఈతడు నంగీత కళా నెపుణ్యముతో 

బాటు వ్యాక రణ (పౌఢిమను కూడ తన కావ్గములో |వదర్శించినాడు. అయోధ్యా 

నగరమును హరిళ్చం! దుడు పాళించుపట్ట వాస్ గుణములను క్రీ శ్రించుటతో 

నిట్టి వర్ణన గావింపబడినది. 

పీ, పొఢిసదాదేళ పద విభక్తు లెజింగి 

నంధి విగహములు నరణి దెలసి 
వివిధాగమాంగముల్వేడ్క- (బతిష్టించి 

పరరూప వినిపాత భంగులరసి 

15, మల్లారెడ్డి షట్బ,. హరిశ్చందకఠ ఆ. కే ప ప కర్” 

16. మల్లారెడ్డి షట్చుకవర్తి చర్చిత. హరి.కథ.ఆ, . 188వ 
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CY 

చ ( a 
oer సః ద 

(ప్రకృతి ప్రత్యయ లీల బయలు నజచి. లౌ తీ 

ఖ్ అ ళ్ళ న్ గ జు ల చి 

ఘన నూత వృత్తులు గణక సంఖ్యలు నెక్ని 
ee] 

లః OU 

ం క 

తే[!, (పకృతి భావంబు వూర్యరూపంబను గాంచి 

యుర్వి నేలుచునుండు నభ్యుదయ మహిమ 

మానవెర్యదులలొ నన ప హేనరాజ 

శబ్రవిన్ఫూత్తినా ష కా హర్రిస్టో ఎంద సవతి 

La 

అంతియిగాక అయోధ్యాన పగరమును వర్ష ర ంచుచు అచ్చటి ధానం రా సులను 

వర్షించు సందర ములో నుతర వక ణాయణములుగా నూహించి వర్పించినాడు. 

ణ్ 

యరుగు-తన దక్షిణాయ నంబనుత్ర 
రాయణంబనగ నమఠర జగతి '” 

ఇట్టి:కాస్త్ర నరణియ గాక శద్దాలంకార వైభముతో తన పద్యములను 
నడిపించినాడు. . 

శీ, -గోవుర.గోపుర గోపుర (ప్రతిమంబు 

కల్చదు కల్చ్పదు గౌరవంబు 

మానవ మానవ మానవాధి శయంబు 

మణిజాల మణిజాల మంజిమంబు 

సారంగ సారంగ సారంగ నయనంబు. 

సుమనోబ్బ సుమనోబ్బ కోధితంటబు 

బహుదామ బహుదామ బహుదామ చ్మితంబు 

ఘనసార ఘనసార గంధ్ధిలంబు 

/. . మల్లారెడే షట్బ,హరి.ఆ 1.కిక్ వ, 
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తే॥, భవ్యకాసార కాసారక బంధురంబు 

జవన నెంధవ సెందవ సంకులంబు 

బహుళ కేతన భస్థలంబు. 

నైవి|జంభించె సిరిన యోధ్యాపురంబు 

ఇందు మొదటి పాదములో నూడు పర్యాయములు. రెండవ పాదమున 

రెండు పర్యాయములు నావదము వాడబడినది. అయోధ్వానగరమునందు 

సంపద వ్యాపించిన విషయమిందభివర్ణింవబడినది. ఈతనికి చంద్రమతి"ె 
పీతి మెండని కుకవులను నిందించిన పై వివిధ గతుల కందములను వృత్తిము 

లను వాసి చంధోగతిలో తన నతిభను చూపినాడు మూడప. ఆశ్వాస మధ్య 

భాగములో నిరొష్టకందము ఎతాక్షర కందము, ద్యక్షరికందము, . అచల 

జీహ్మకందము, అర్థయమక గీతము, చతుల్విధ 'కందము, త్రలకట్ట కందము, 

ఏకత్యముల కందము, గుళ్ళ కందము మొదలగు తొమ్మిది రకముల కందము 

లనే గాక ఖడ్గబంధోత్సాహవృ త్ర తము, దండకము మొదలగు వానినన్నింటిని 

[వాస్ హరిశ్చందకావ్యమునకు నూత నత్వము కలిగించినాడ్డు, 

0—0౮0—0 



షట్బ కవర్తి చర్మిత=రావముచం దకవి 

ఈ [గంధము శిధిలమగుటచె మొదటి చకవ, 

చరిత్రము పూర్తిగా నషమైనది నల చర్మితమునుండి మ్యాతమే నేడు 
కీ = రై హా 

మిగిలినది. అంతియేగాక [గంధవాతములనేకము లచ్చటచ్చడ [౧౦థధము 
ల ల. 

నందంతట కలవు. ఈతడు ఒకొక కధను వరుసగా నౌొకొక్ళ_ ఆశా 

నములో వర్ణించియున్నాడు కాని అవతారిక నశించుటతే కవిని గురించిన 

వివరములు [గంధమందు తెలియకున్న వి. నలకశాంతమందు మాతమే { 

క్యాసాంత గద్యము కానవచ్చుచున్నది, దినిని బజైి యాతడు కాళంవన 

గో తుడని కోదండరామ తనూఖథవుడ స్ మాతము తెలియుచున ది. 

_గద్యః | “ఇదీ శ్రీమన్నారాయణ కరుణాకటాక్షలబకవితా 

న . 'విచ్శిత, ప్రభం 
in 

|పబంధంబునందు నలా 

ల్ 
ఈ ఆస్వాసాంత గద్యము మిగిలిన కథాంతములందు కానవచ్చుట 

లేదు. ఈ |గంథము నక్కని శైలిలో వ్రాయబడియున్నది. నలకధకూడే 
పారంభమునుండి లేక కొంతనష్ప్టమైసడి నలుడు కుండినపురమునకు చను 

చున్న ప్పటెన కుండి కలదు. 

న వెకుండినపుర మార్గంబున జనుచున్న 

నమయంబున 

p= 

స్క్రిప్ట్ లైబరి, మదదాసు. క కావ్యము కాగితము పై వాయబడి 

యున్నది. ఇందు 260 పేజీలు కలవు, వాత తప్పులు కొన్ని కాన 

- షృట్బ్మకవర్తి చర్మిత-రామచందకవి నెం. రీల్ గవర్న మెంటు మాన్యు 
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వజ 

లా లా నా 
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న 
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మాం 

Ca 
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బా చతెటులు దళ జాతు న దస డి ఇ . డి 
re) ఆ చా roi వ DTI రారో 2 . 

a మా 

~ ని జ 
//| న అ టి న. లూ 

క్ బిల స్ట Mae We mM బన క జగ. క్ న స హాల _ 
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a 

హహ ఇ _ a” PP) అకు క తో త్ Pa జగ్ జబ రజో Mg ఒు్ లా ణు నత! 

ష్ట్ర ళ్ జ - షె న్యా జ న uv Mere rn MD rm st 
లద pre ఓ ఆ సాబ్ టట " re) IT డె న ర! ప్రకార id el ద్య మం పం ఆలో mew pe) 

క మం ఎ వద మ 

దా జుల్ ఇ త గ త్ న. శ కా ల్ p 

చెను. నురజ్ఞుడు. పందామనయెన చందంముతి. మంగవసూతవను. భర్తకు మం ఇ వ క. | క న యనా ~ శా 
శ జోలో జ { wal ము జ వా వ అనల... షం Ow eel అ 0 CHE "2 స్ అ ఆ . ప! 

= jr నా జ n=) 

వే చిక ద్ర ల్ ళీ తలి శా క జల్ —_ అజ చా yn లో 

ఏం 3 నడా గం Wm DDD TID THD 
జక. క అయ తొగు wea wD Hrs ముగ pre Tel Dee మిట్ Te x ==. 

జో 

భా సప్త శం చన నా ఆద శతా ళ్ళ ” అంతటడనిమడిటు చెప- నాాంటింవెను , 
TD ED అట, జాం జం చలు. 

జీ హూ అతనో 

ఇక అదలా అడ స ఒక 
చందువుతి ంల్రూల 0? ఇంత్ణలుంం "జ 

౧0౪ తో 

వాడె ఇ ఆవి త ఇబ రొ 0 జాపి ఠా “ ల జ జో బ్ ఇ దా దా 
చా క యా మ గ po శ అ న్. డ్రి క్షే Ha వసల దళఠాధిపతియ'. జొతినంకు సంతా నము క డుబుంజి-ం 

కు 

| న కొంకడగూర్చి తపండాచరించెను. శివుడు ప్రత్యక్షమై వరంబొనంగొను. జొఠె 
జవ నష Pa 7 vm తో జ్యా జ ల్ సు 
జ (| క్ని ఇ చ pa "జీ శ శి ణ్క జే వా క్ష; ంతుది భారం మ్రూగదుల గ ఎంతాము కాతె-ను. ఇచాట లింగన నాలుగు 
“ర cr! గతా ల yD క మె. న్ శం అసం! 

“ 
Ed 

19. పోతన భాగవతము. దక: నున్మ.ంచము. నరకాసుర పధి. 



లీ! 2 ఉతర హారిక దె వాఖాానము-త ౩ళువాటి లింగనా మత్కుడు 
ఇ గ గ ఎ ఇ! బి రైక్ళుణారు 

క్ర. నెల మసతెడు నానాటికి 

వలడయ్యెన్ గయ వేగ డకులు నశిం చెన్ 

గల కల మగు నెమ్మోమున 

సంకెడు దాందిముము మేన నలనట బెడయెన్ *ి 

ముఖము హాండిమమగుట శరీరము నలసట పొందుట 7 

ఆ లీ 0౦౩ రమ్యుముగ ను, సహజము గను వరిందినాడు. 
ta) 

మరాజ భూషణుడు రనుచరి! తమున శు_క్రిమతినద గర్భమును ఒక. 

నెలలు నిండి యొక చాలిక దుష అగా మున జని 

యముకు పురోహితులు (గహించియు ఆ విషయము రాజుస కెరింగింవ లేక 

మిక్నకుండిరి. ఆమెకు చందమతియని నామకరణము చేసిరి. ఆమె దినదిన 

(పవర్షమా రాస మగుచు రమా ర సతిని, సవర్థను, శారదామ:ువమ మించి యుండెను 

యౌవ్యన ుడతియెక యామె తిరిగి దుష్ట లగ్నమునన [ప భమ రజ (ఆడం 

హిరుఐ౨వరు కడు వగచి రాజునకు నివేవంపవ నాాయమసి తలంచి రాజు 
వ . 

కుండై యుండుట గమనించి సమీపించిరి. ఎట్టకెలకు నామె 

కూ. ల్ Pa | 21 నింద దాణును విధవయె యుండగ అదు 



నము ప్ర. Wy 

ఆ 

వము ఆకోశించెను, సపర్యలచె తెలివి 

నొందిన రాజు వారినీ ఉపాయమడిగను. వారు మణి చూవికా వృతాంతము 

మలుపుచు నది రాజున కొజవడి [యని ౨లిపిరి. 

వార్త విని అంతఃపురమంత 

మణి మాలికా వ సృతాంతము వ చిత భానుడను రొజు మధురాప్ప” 

మేలు చుండెను, అశని పుతిక మణ మాలిక, ఆమె ఆపురూవ నెంవర్య పతి. 

కై. రూపలావణ్యములను దరించిన లింగ నామారుం 
ణు 

మ 

పర్దనకు పోటి పడుచున్నది. 
రగా. 
అమో 

ఉ॥. కాముని తూపు, చందకళ, కమ్మని పెడి సలాకు, మోాహప్పుస్ 

[(గొమణ్ జేవఫ్పున్ జికిలి రత్నము చిల్కల కాల్క నా దగున్ 

సామజ రాజ యానయెల జవ్వునపున్ సిరి నివ్వటిల్లగన్ 23 

ఆ కన్యను కౌముది తూప్తలో చందకళలో కమ్మని షె పెడ సలాకుల 

[కమ్మెజ జఅపులో చిల్మ_ల కాల్కినాన ఆనదగునసి ఉత్చేకాలంకార ములో 3 Bot 

నాడు, ఒక. కన్యనిట్టి ఉపమానములో సి పోల్చుట లింగన (పలిభను చాచి 

చున్నది. అంతియే గాక. లింగన ఆ పువ్వుబోడి వేణిన్సి పల్వరుస కాంశిని 

కెమ్మావి దీప్తిని యేడు పద్యములలో వర్ణించినా డు, 

(తిలోకీ దుర్లభమైన ఆమెరూం సొందర్యాతి ) శయమునకు శ్రీహరి మొద 

మంచను, ఆమె అదృష్ట మెట్టిదో కాని ఆవనజా కుడు కడు వేడుకతో వయనమె 

a) మకు జోడుగా వేషధారియై ఆ వన జట నగరము పవేశించెను. 

“వనజాక్షి భా థాగ్యమెట్టిద్ 

విని వైకుంఠ నగరంబు వెలువడి దుధు సూ 

దను డిలకు డిగ్గి మధురకు 

ఘనమతి జను దెంచె మాయ గైకొని వేడ్కన్ 24 

24. ఉఊహుద్ని. ఆ.ల్0 వ, 

ఏ5. ఊఉ. హు ఆ. 2 పద్యము రి1. 



నే 
9414 ఉత్తర హరిక ఇదో పాఖ్యానము _త క్కెళ్ళపాటి లింగనామా తుడు 

వ్ష్షద౫ ద శ్రీహరి బు అందమెన పురుషుని మెచ్చని చాన మనస్సును చూత 
యం. రా 

షానటళతి జయలుడేరినాడు దుచే కడు వేడుకతో ంకగిం* fn ఎరు లై ce DD) డిన త అంటి ఇ ణు కత నాతడు ఆలంక దించి 

కొనినాడు. శిరోజములు గ దున్న కులాయి పెటినాడు. నామము తీరి, డిదు 
లు రు (2) ఎ 

టయ గాక కుమారుడె జగన్నొహనాకారముతో హరి వయనమమయొంను, ఇచ్చ 
ల ళు వ 

లిం డిచు జట్ జంచెంబమర్చి 
ది 

~~ [క ననా ఖ్ (Ks) 

గదిదంబు మట చలడము పి బంగారు సొటి 
రా |r 

చెంగులొడింత జాణ గటి 

— ఒల్లో అల్ల జ ఆ FY 
a) ఈ వ చ O టె జల రు మజి చే ట్టు చి దు CER 

జకిలె వె పా నె కత్రి చేత ఘల్లు 

రనగ నార రాజకుమారుడై పురంబు 

జేర హరి ఆగనోోవానాకార లీల 

౮ 

చెపరకారాజ కుమార వేషధారుడు ఉపవీతమును కరవాలమును కూడ మయ 

3 లుదేరినాడు... అట్టు 1సవేశించిన రాజకుమారుని జూచి వెజగుపడిరి 

చిత భానుని తనయ తననా ధాగ్రమునుండి వానిని చూచినది. విరహామున్త కగ్గ 

మెన ఆమె తుడి వన్గకు బాల్పడ చెలికత్తె మును తెప్పరిలజెసి కారణ మడి 

గను. మెల్లన వాలుగన్నులు తేలవై చి ఆకన్య కొంకుచు నిట్లు వళికెనది, 
చా (శర) 

క మయము చూడలదా 
We 

కాయ ఎశత కోటి రూప కౌశలు డదెర 

వలి. డ్, కా దెం, ష్ 5 ఎఎ 

/ 
౨6. ఊహ 



లు న 

సవసోంరి, దోపాఖ్యానము అ 

అని రాజకుమారుని చేర్చకున్నచో సైపలేనని మన్మధ బాధకగ్గమై 

నామె మరల మూర్చిల్రైను, అంతట నాచెలికత్తెలు నావృతాంతము రాజున 

కెజేంగించి, ఇన్నీ దినములకై న తన కొమదిత నారాజకుమారుసకు మన 

సిదునదని సంతసించి వెంటనే వానిని తోడి తెమ్మని భటుల కాజ్జ యిచ్చెను. 
చు 1 హె 

0ట వచ్చిన రాజకుమారుడు తన చ చరిత్ర నతి రమ్యముగా తెలిపెను ను 

కుహనా భూధరుని చరితం వంం%= 

రాజకుమారునిగా వచ్చిన శ్రీహరి రాజును మెప్పించుటక్రై తన గొత 

నామములు తనదెశము, తల్రిదండులను చమరక్కారముగా. వెల్టడించెను, 

ఆతని పేరు వెన్నెలగంటి శ్రీపతి జట*  కశ్య్శపముని వరగో[తుడట. 

*వాససానము రత్వాకరపురమట. ఖభోగిరాజు పడకయట. దవరాజు, 

రంగ పకిరాజు, వెంగశరాజు, వరదరాజులును వాసికి అన్న లట. ఈ విధ 

ముగా శ్రీహరి తన నిజస్వరూసమును మరగు పరుచుకొనుచు వలికెను 

ఆఅంతియేగాక తన భార్య ఫీ లత్నీ సంగతి గూడ తెలిపెను. తాను కమల 

వతి రాజ కూతురగు కమలను వివాహమాడితినని ఆమె గుణగణములింతింతన 
రానివైనను ఇల్టరికముండ వలసి వచ్చు టచే తానా యిల్చరికమున కడు రోసి 

యిలు పదలి వచ్చి కిననియ ఎవరైన అన్న వ స్ర్రములనిచ్చి ఆదరించిన సిలుతు 

ననియు తె పెను, ఆంతియేగాక తన గుణ గణములను కూడ నర్మ గర్భ 

1 వాకుళ చ్చెను. వాని మాటలకు సంతసించిన రాజు మహావెభవముగా 

న కుమా Es) వివాహమొనరించెను. తన రాజ్యభారము కూడ వహింపు 

మనీ వేడుకొనెను, కాని ఆ మాయా శ్రీ హరి ఆతెరగొక్కటియే నే సమ్మతింప 

కని వినయముగా బలికెను. తదుపరి యా నూతన దంపతులు శృంగార 

కడలలో మునిగి తేలిది. కొన్ని దినములట్లు గడచిన పిదవ నారాజకుమా 

రుకు తన యింటికి పొయివచ్చెదనని తెలి పెను. అందరు మికి కొం 

తో [(ప౦తిదినము రాతి ళా చై 

ఎసుకొనెదనని అది మిక్కి లి. రహస్యమని చెపి* అం కర్ణానమయెను 

టె 

€D pil 

తముగి 

జో 

చు 

గా 
can 

QC 

చి3, దారి కైెట్లో నచ్చజెప్పి భార, 
ర 

ర! 

హంతటి పరమాత్ముడు తాను చెప్పిన | పకారముగా నామెసు కలసి 

శండైెను, కొన్ని తసముల కాము గర్భము దాల్నెను. విషయమతిగిన 

ఇరక్కశ్తాలు మిక్కిలి. విచారంచిరి, రాజునే కెరింగించుట (శ్రేయస్కరమని 
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కుయున సృజించి యందామె నుంచెను, ఇంతటితో ద్వితీయాశ్వాసము 

ముగి నది, 

క తీయాళాగనము ; ఇది వసంత బుతు వర్ణనముతో పారంభము గామంవ 

నది, వదునాొకండు పద్యములలో సివర్ణనవ కలదు, 

66 ట్రంతట వనంత మలరె దిగంత వనల 

తాంత పరిమళ తోషిత సాత చలిత 

జో 

వ్ 
ఆటు వసంతము (వవేశించిన పిమ్మట చెటు పండుటాకులు రాలుట 

య ౧ pon 

ఫగుర్చుట, పుష్పములు వికసించుట సహజముగా జరిగినది. ఇచ్చటి 

నొయకుని రాక సూచించుచు సి అరణ్య వర్షన మిక్కిలి రమ్యమై యొప్పినది, 

తదుపరి నా చంద్రమతి వనవిహారమునకు బయలుదేరినది, 

సె] పొన్న గున్నల నీడ గన్న మావుల జాడ 

మురియుచు డాగిలి మూతలాడు 

వృక్షపుంజంబుల వివిధ కుంజంబుల నలరు( 

దీవెలల నుయ్యాల లూగు 

బుప్పొడుల వెరంట్ట(గప్పుర పుటనంట్ట 

నొప్పుగా వెన్నెల కువ్వులాడు? 

జారరింటి పట్టుల జదరంవు నటుల 

బంతుగో గోదింత బంతులాడు 

వెదకి సుష సల జిదుము దుమ్బదల గదుము 

90: ఉ. హ. ద్వ. ఆ, ప. 127. 

81. ఊహ తృ, ఆ హల, గీ, 



హరిశ్చందో పాఖ్యానము 819 

ఈ విధముగా నాకనులు దాగుడు మూత లాడుచు నుయా?లలూగుషు, 

వన్నెల కుప్పలా డుచు బంతులాడుచు విహరించిడి. చంద మతి మయుని ఆకు 

మందున్నను ఆంత :ఃపురమునందు వలెనె 'చెలిక తె లఈ ఏహారించుచుండెను. 

తదువరి వారు సరోవరమును కేరి జలకీండలు గావించిరి. ఈ వర్ణనము 

రామరాజ భూషణుని వసుచరిత యందలి గిరిక తన చెలికత్తెలతో జ 

లాడిన విధమును తలపింవ జేయుచున్నది. వారు ఏమిచెలీ : అమ్మక చెల్లరొ! 

రారే! 

ర్ట np [జ po ¢G న్ ర గ్ర EE 
టీ 

లాడుచు ఆందుడిగిరి, తదువరి వారు లకుముకి దెతిగా కాంచక నీతితో మును 

స్ తేలుచు విహరించిన విధము లింగన ఎంతో తరముముగను స గ 

సుందనరముగను వరించెను. తదుపరి, వారు నిటినుండి పెక తెచి వచనమును 
లి _ 

ధరించిరె, లావణ్యవతి, సుసుునమూరవలెయెన చం; దమతి ఆఅలంకదించుకొని 

చెలికత్తె అతో నుండెను, ఇంతలో తురగారూఢుడై న రాజకుమారుండొ క్కడ, 

సరసి జలములు [గలి చల్లని [మాకు పీడల విశమించుసికచ్చ టకు చేరను, 

చేతిని అతడు చం గాంచెను. చం్రచమతియు మహా అక్షణాంగుడగునా 

రాజకుమారునె నెను. పరివెషించిన చానలందరు సందడితో దిగున లేచిరి, 
12) 

కీరోదాత, గావున నా చందరమతి చలింపక చెలికతె లతో సెట్లు పలికినది. 

ఎక్కడి వాడొ యీచెలువ్లు డిందుని పట్టియొ రంభ చుట్ట మో 

చుక. అరేడొ శంబరుని నూనుడో వసంతుడే కాక భూమిలో 

Ym ఈ దా గ వే చ నెక్కడ నిట్టి రాజు జసియించుట ఆక్కడ నిక్క మెన్నన 

యిక్కుువ నేర్చె న నొక్క సృజియింపగ పీతని ధాత కొ 

అసి లింగన వర్ణించినాడు, 

ఈ వర్ణన. శీ9నా ధుని శృంగార. శైషధమునందలి నలుడు అంత 

లి2. ఉ హ. తృ. ఆ వ. 14. సీ, 
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పరము ప౦వెశించి. దమయంతి యదుట పీత్యక్షమైనప్పుడు అచ+టి నంధు 
4 

ఉనను తలపించు చున్నది. 33 

నడయాగచునుంక జూచి నరవరు డంతన్ ** 

ఆ రాజకుమారి యిట్టి అవసలో నుండగా నా రాజకుమారునును ఆమెను 

జూచి ఆళ్ళర్య చకితుడ ఆమ అంద చంనసములకు ముగ్గుడయ్యిను. ఆతని 

మనగుటిచెి వి వివేకియెన అతడు ఇది 'మయనా[శ్రమ మొ 

గు ర్రించి ఇట్టి యెడ సీ రాజక? యిచ్చట నుండుట కేమి హేతువోంసి 

నందేహించు చుండెను ఇమ కు సుమూరిరువది పద్య! చులలో నా రాజ 

కుమారునిచె చం్యదమకి చర్దనము గావిందినాడు. ఈ వర్ణనము అత్యంత 

మదుర చు శృంగారము మిడి మీర కెంతో యొప్పునదె. ఆమె రూప లావ 
Ga 

ములకు ముగ్గుడెన రాజు మానం కాంతయో, వసిడి బొమ్మయో, సిర్ణయించు 

"నలరెక పోయినాడు. 

లిపి, య్ హా, త. మా వ్య 45. 

(84 9 కీ నాధుని శృంగార ౨ షధము. చతు. ఆ. నలదూరంము 

వచనము 

దుజితులాకోతటి చాచాటి భ _త్చు భాభవ దాళిందబుగా . ( శ 

నంచజుంపత్యుర్ధానంమి నేసిరి, ధీరోదాత్త గావునన 

య్యాది గ ర్చేశ్వణి సము, న్నత కనకాసనంబున మున్నున్న యుని 

కిన యుండి యనిర్వన నీ యంబైన యానందంబు డెందంబున 

యనుభవించును 
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సమర గంధర్య కిన్నర యక్ష వ నార్యు 

లందనుదు రాజు పారవ? Ee) & (గొ (0 fen 

ఈ వపద్యమునందు కవి తన |పతిభ నంతను బూపీనాడు. ఇట్ 

వప్పనములు లోకోత్తరములు. ఇంతలో చం్యనమతి యానకితో నొ క హుగుక్ష 

శా రాజ కుమారుని సమీపించి ఆమె జ్యోతిష్మంతుని ముద్దుల పట్టి యని 

 సణింప్రుమని వెడు కొనెను. ఆ కాజు తన మనమున నామె రాజ కన కడ 
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మశను వదలక కామరసమునంచు మునిగి తేలుచుండిరి. ఇంతలో గర 
లు 

*' ఎ న్ు జతలో wal 2 an fF 7 కా అ ఎ ట్లో మంతట పదాకగెచ |, వతము జరుప్పుకొనుచుండిడి కలకం౦ంవర విషయమెజంగె, 

ప్రత ప్రాధాన్యము  కావింపబవ్నది. కలకంధర మహాభకి గా వత 

మాచరెంచినది. ఆహర జన్మంబుక సీం తోహీతుడే తనకు భర్త ' కావలయునని 

లా య ల 

కోరినది. అంతయగాక తను వతీ[ పత గా కోరుకొనినది. వారే మను జనులు 

(పవేకించునని, దాసిగా నమ్ముడు ఫోవునని, పుుత ౪ శోకము ననుభవించుట 

ఆరుగుననియు జోత్రిళ్ళా స్త్రజ్జులు వెల్చ తం|డిచే విడువ బడియె. నీల లోహితుడు 

చేసిన పావ కర్మచే హరిక్చంద్రుడు తనకు తాను వి కయించుకొని నీచ సేలం 

పవర్తించెను. కాని మయుని కటాక్షముచే వారు నేకాబ్బములో కొష్ట్రములుడిగి 

సుఖంబులు చేకొనిడి. ఈ విధముగా నీ కథ అత్యంతాస_క్తితో వివరింపబడిన 

హరిశ్చందుని పూర్వ జన్మ వృత్తాంతవు 

తదుపరి సుయజుచు వశిష్టుడు చెప్పిన వృత్తాంత మాలకించి గాధి 

తనయుడు హరిళ్వందు? ఇదు కు తన పుణ్యము పంచి యిచ్చుటకు భూచ క్ర మెళ్ల 

నేలించుటకు కారణమేమని (ప్రశ్నించెను. దానికి (పత్యుత్తంబుగా వళి వ్థుడిట్లు 

చెప్ప దొడంగను. 

వూర్వము సర్వుజిత్తను రాక్షసుడు చతు ద్యంద్యము వచ్చి దృష్టి 

రవిపై నిగుడ్ని పాదాగ్రము భూమిపై నాన్ని నూర్జ్వబాహుండై వేయెండ్డు ఉగ్ర 
తప మాదరించెను. అంత హరి (వత్యక్షంబై కో న వరము లిచ్చి వెడలెను. 

వరములు పొందిన సర్వజిత్తు మదో న్మత్తుడై ఒ ములు జయింప బయలు 

దేరెను, ఇచ్చట వాని విజృంభణము విపులముగా ఎపబడినది. 



నొకనాడు శమమని వికలత నొందంచు 

నొకనాడు నైబుతి నుబ్బణంచు 

రొకనాడు సుదధీభు నోటమి నొందించు 

నొకనాడు వవనుని నౌొదగజ 

నాడు ఇంద్రుని యురు వైభవ మడరచు 

నొకనాడు యీశాను న్ముగ మడంః 

సిద్ధ చారణ గంధర్వ సాధ్య గరుడ 

కింపురుష యక్ష పన్నిగ కినరులను 

నుక్కడించుచు గడచు నాక్కాక్కూనాడు . 

గర్వపటు వ్మికమోన్నతి సర్వజిత్త చ అ. ప, **, 

రం 

ఈ విధముగ ఆష్ట దిక్పాలకులను సిద్దచారణ గంధర్వాడులనె గాక 
9) 

ముని వర్ములను బాధింవజొచ్చెను. వారి తపోవనములను నాశనము వెసి 

మాంస రక్షములచే నింపుచు వారిని మొత్తుచు ఎచు రులక యుండెను, కాని 

ఏ న 

సల లోహితునితో మ్మాతము మైత్రి పెంపుచు సకల రాజ వరులను వేదించు- 

చుండెను. అంత ఓ _బచ్మార్డులు విశ్వామ్మితుని వడి నవి దికని (పార్థించి, 

వాని నువ్నా_డించు నుపాయంబు కోరిరి, అంతట ఎజ్వామ్మితు ఇ ఇ 
4 

లోహిండొక౫_ డే వానిని వధింప గలడనియు అతడు నా రక్కాసునకు 

మల్లో జో లా పు 

ని తుడగుటచే నెకైన వాని నొప్పించి కార్యసావల్యం ంబు గావించెదనని ఒయలు 
WTI 

రా 
స 

కేరెను. అంత రాజు ముసీశరు శెదుర్కొని నకల మర్యాదలు, సును. 

తి 
జ అగో ఇ” టో అటే సెగ వ 

ముసీశ తడు తన రాకకు కారణము ము తెలియజేసి తస పుణఖుములొ సగ జాగ్ మం 
hag 

mr) 
. 

| 

జలు > ర ను a 

ధారహోసెదనని అంగీకరంపజేిసెను రాజు యు ద్దమునకు సరగన్నచు 

లా బో అ " 

గయెను. ఆ వార విని వనర్యూజితు కట కటి పడె 
చ వాట ధు! pe) 

" 

శీ తో 7 న న్ న్ా మ్న్ 

యుద ఖేరి ; మోగించెను. ఇచ్చుట నర్వజిత్తు జతదారులకు నిం ఒంచన 

ధ్ _ న్ . 

“0 కలిగ సి నమ్మ నందుకు 
వెషయము నవు ప్రై లిగిం చుచు న్న సర్వజిత 

CEE సు నరుని .్ nt ఖ్ ar 



rE ఖా LG SA ర య యగ 0 న్నీ ty yu oJ లాగ్ స్టో | (ర టే 
యా లల ty” లై (0% 0 BA ట్ట వ్ ర ంకో ట్ర 

శాస్త |పయోగ ంబున సర్వ్యజితుంచెగి స్టా (త్ర [యో గం స్టిక్ లు wl 

౦త సకల డేవతలును విచేసి పూలవానలు కురిపితిచిడి, ఈ 

తదుపరి సుయజ్లాడు లోహితాస్సుడు పాముచే కరువబడి బాఢ నొందు 

' కు కారణమేమని (పశ్ని ౦చిన్ము వశిషుడు చెప్పదొడ గన్ను, 
న జ. 

లోహితాస్యుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము 

వ లోకమున రంభ మేటిదై తనకు సాటి లేరని ఏ పురుషుడా యం 

దును మనంబు తగుల్మ్కానక తనరూప లావణ ణము 

ఒదేరుని నంచ డైన నలకూబరుడు రంభ ఆంచచందములను ఆకె దేవ లోక 

మున నెవ్వనిని నియ్యకొనదనిన విషయము నెరింగేను. అట్టియెడ ధనదుడు 

ఇందు9ని యొద్దకు రాచకార్యమునకై కుమారు! జని రమ్మని తెలిపెను. 

చెప్పినదే తడవుగా రంభను చూడనగునను వెకకతో ఇం దలోోము ఆత 

మై భవకుగా చేరవచ్చుచుండెను. 

ములకు ముడియుచుండే 

“చందురుడా కళంకుడు వసంతుని వైభవము రె త 

రాణించును, రమ తనయుడణగు మన్మథుడు ఆ అనంగుదు కదా. ఈ న౭ఇకూబరు 

బొల్పదగువారే జగన కాంచము” అని ర పలికిన 

వరనల “చం దుడో, జర ఏంతుడో, “ంత్రుడోణా యని 
oO 

గ్ర i J 

దొంగ వారికందె యరికుగ్షబి 'రమ్య బగా, అ, చమక్యారముగా వదించుట యూ 



వెల్లడి చేయుచున్నది. ఆమె “మ్సక్ష్యృవ పసి ౩ కాగిఓన 
ఓ 

వ _ 

ని 

మ శత్రిలి- యుండిన గాక జెలునే" యగి వాపోయినది. అంతియేగాక . వానితో 

సుఖంబు అందని జగుమునకు సారకళత లేదని తలచినది. రంభ దేవ వేళ 

Cal ~. ' CR క ఇల ఇ ra వల ఒలు లా 

స సటచే అట్ట కామము కలిగియుండుట దులాజ కదా! సుముదా పునర 
ర్ 

tay 
ఖో 

వచయున్న ఆమె దేవేందుని గెలు టకు. నప్పరసలు రాగా తాను కూడ వక 

క్రిదెినది తని వారగ ధనేశులు గందను విక్షించుచుండెను. అతడును వన్ని 

గ జీ వ్ Va డై నే లో my జ జూ 

ాత్రయములో మెళ్యు నా వసితను చూచి రంవయని గు దించెను ఆమెపె 
pu. | Ln 

దు దెను. 

“ద పైడిల్ నవ్విన వంనవీ జనకుడు ద? 2 త్రి తిన్ బురింజేరన 
ధు) 

కవడిన్ దోచిన |దోయ యనీ వినిళదీ కాంతుండునన్ జుల్కం౫ 

యునగన్ ఊదిన, జూడనీ గహిణి దానుల్హంబునన్ ఖే ఇదడమూడ అ 
Au cn crn ఆహా చా టర వరి 59 పతన చొరిన్క, బొరగి, ఎడుతుకంభాప రంభమున్ 

గగ అంతట దేవేందు9డు వానిని ఆ దడించి విడిదికి వంపెను, వికిడి కెగి 

“'ఎకాబరుడు రంభపె మోహము త్రో అలమటించుచుండెను, ఇచ్చట రంభయు 

ఆకనెని చేరు నుపాయ మాలోచించెను. ఇలిని పిలిచి, 

“మెయి సదు నామ్ము సుమి . యిప్పుడె రమ్మని కము | వాయచున్ 

వ.పాదము 122. 

ఆమె చేకికచ్చి సలకూబరుగి ఇ సన్ని ధిక్ పంపినడి, ఆతనిని సమపించి" 

ఆతసి కోసంగి వెనువెంట గృహమున తోడ్కొని రమ్యని బసిచి 

గదని తెలియజెప్పెను. అంతియేగాక “మాయింటికి రావలను చుట్టంజు నాగ 

రోకములో లేడని చెలివంట రమ్మని *కబురు శేసినది. ఇచ్చటి దేవ వేళు 

డక రంభయె ముందుగ రాజునకు కమ్మ: వాయుట ఆతనిని రమ్మని & మిత 
జ. 

Fu? 

పంపుట ఎంతయో సమంజసముగ నున్నది. నలకూబరుడు పురుమడై చ (| 
bm 

ib తికి [కొత్త యగుటచి రంభయ కక్కు వాసినది. 
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అంతట నలకూబరుడు నంతసించి భూషావళులు, అంబరములు నా 
చెలికిచ్ని పంపి కాను వయన మయ్యెను. ధనేకుని కొడుకగుటచే రంక్షకు 
తగిన సంభారములు వెంట తీసుకొని వెళ్ళినాడు. 

“కోకల్కు వైకజొళ్ళ, సవరములు, పునుగు జవ్వాది కస్తూరి కుంకు 

మాది సరగ వస్తువులను భృములు వెంటగొన రాగా నాతడు నదన ద్వారము 
దాబుచుండ తక్షక కుమారుడగు ఎక్కు కాలసర్పము భయంకరము 

నాలుకతో ఎదురయను, ఆ పాము చు దురనడ్డ ముంజన నది దుళ కునము ; ఎ . 
మెంచి ఆతడు తన చేతి మహాసిచే దానిని వక్కలు చేసి తృ్వరతగతిని రంభా 
సవనము జేరెను. వానిని చూచిన రంభ వయా ఎరముగ వాని పాదములకు వ్ర 
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అకక రో కాక 
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నను నవి మ 
a] 

అతో 

ఆటో &d 
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శ, 

వికిన పలుకూలం. నాటో 
ఢం 

అగి ల బన ఇటు 'పభాత వరనము. 
కలం రె 



a Ta ల mM క FP లొ లంట ఆ al ఒరి 

వ చఉంంటలుల అఖిలం జంబహాదిము. వ డ్ 

డై ల్ల 
రీ కలకండ Cre’ హౌతుం వ్ బాచిన నిధ్ధము. 

శ జజ కష. యంది శ ఇ ఒర్ అర 

10. శరత్కాల, కెదార గౌంట్టైతముల చర్ల నములు. 

మని మునులు విశ్వామిత్రుని కోర అతడు. 
లి! 

ణి ణా 
' 

సా Tro తా గ జరా శి మ ల ఇ లు న. షై oa అట ఆరు ఇల్ల, వా 

నలల్ హితునాపసికి ప్పువ వాయించుట ముదలగు  సంఘటనములు 

ఇరువురి కావ్యభేనములు :- ఇట్లు ఇరువురి కావ్యములలో ఒకె కథ 
లింగనకావ్యమునరు జూపూడి కావ్యమునకు కొన్ని భేదములు కాన 

1+ కకక పాటి లింగనా మాత్యుని కావ్యము నాలుగాళొ సములు 
శ 

ప్లా టో ఇ గ జ అ ఇ జూ, 

శరిగియుండ సంజవరాయామూ సదు ఆరాశ్యాసముల వరకు కధను పెంచి 

లి, ఇరువురు చేవటిన కథ ఒక్క టేయెనను కధాసందర్భమున 
ర్స 

మార్చుక నబడుచున్నది. లింగన కావ ప 

వి నా | వాస 7 "క గక జ్ 

నమునను సరించి ధర్మరాజాదులత్ మార్కుండెయ మవారి ఈ కథను చెప్పు 

చున్నటులు వర్హ ంప బడినది. కాని జూపూడి కావ్యమున పై మై శారణ్యమున 

సూతుడు వ్ర మునులకు సీ కధకు చెప్పుచున్నటులు కలదు. 

శ ఆట్ 

వీ, లింగన కావఃమునందు హి శ్చం్యదుడు విశ్వామి[తునిచె కడునిడు 

వు 

ములు బడిన పిమ్మట కాశీకేతము దై వదర్శనవ తో కధా (ప్రారంభము గావింప 
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వ్రిక్సీరీ ఉతర హరిశ్చందొ 9పాఖ్యా నము_జుపూడి సంజీవరాయామాతు గా 
నల! పు 

ట్. సంధతను [ప్రద ర్శి ంచెనో స ష్ చ ముగా మె, ందు సూచి అచెస్స 

గొరనాదుల హరిళ్ళాంద్ పాఖ్యాన కావ్యము! లందు కూడ ని విషయము 
. ys WE” అ తనో! చం ఇరు మ “= 3 అంతిగి విప్తలిర రింపబిడరాదు. గరగ కావ్యమందు 

క ల వి నఖ ఉక రాచి “దమ్ 
కకం 9 శ ంబుల మును ముద్ పల 

2 న అర ల నార డని యజి రాజులు మని అరు 
ర్త 

(న్ని 
ral rh ఇ 

రజమును చన? వారితొ ను ర్న 

In] (న్ని! 

— An mf దని అం రల బురుడు వారితొపలును 
చ 

బలికి బొంకసి మపహావాలుండు గఆడె 

సంతా గ నొ నటి రా 99 
అవన చమ దందటు నట వాట 1 

య 

పం mr స లద గం ళ్ ల్ < గ న ఇకో గాణ (పా గ? ఆం లం దుడగినుటుల వదించన్తు ఇందు ఎ కౌాలపుంది నను బలితి బొంఠీసి 
—_ డు (ad ' చు 

బం సంకా. కదం కరి సక్ అబ దో ర య nen తా గ గెట లో రాజు రెలడెని తెబుప్పుముస్ ఇం దుడు క" ను, శంర రతర వి వాష్యువరు hot 

వో ఏందుల ౯౫ “| చిభ వనముల యందగు థూ 
' ణా ణా 

ళా అలీ శ a Sw a రాం 
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వు ఎ 
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c ళ్ , . 
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శ" ఆ వ్ + ల ౮ 
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(23) 

fae శ యజ _ లో ౬ ల రం Frey అల్ జా, బల్ కాప “హయ మున నమ్ము mw అది ంబున గట విళ్వాము[తుడు శివ బన + న ట్ 

నగ లు ఇళ్లూ ఆచ ల్ని గ్ శ fy rm మ [ లలో ల? వం లిడ అ కరం లులుంచలరు సజాంసన్ E ద్ వదీతా సదూతుంత్తగంచ 

ai గా ఇ జ లనే ఎ స రో | ఇ క ఎ పర, ఏక 118-118, ల్, కో ర్ ప్ర. ర్వ, ప, 1వ 7 
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హరిళ్చందో 9 పాఖ్యా నము . 949 

ఇటులనే కలకంధర వృత్తాంతమును వర్షించునపుడు జూపూడి వర్ణన 
లింగన కావ్యము ననుసరింవక పెరుగ సాగినది. లింగన కావ్యమునందు కల 

క్రంధర జవభ్యధుని కొడలుగా వచ్చినదని _పారంభము చేసెను. జూపూడి 

కావ్యములో జవభ్మదుని వృత్తాంతము వివరముగా కలదు. జవభ,దుని గొవ్వ 
తనము, అతడు సంతానము లేక చండికా పతిని భబించి సంచశరు Ee 

రూపుడైన కుమారుని గని వామభ|దుడని నామ మిడినటుల కలదు. లింగన 

కావ్యమున కలకలధర భర్త వికారుడని ఆమె యందు అనురాగము లేనివాడని 

ఆందచేతనే నీల లోహితుని జూచి మోహించినదని వర్షింపబడినది. కాని 

యదు భర్త అంవగాడై నను చాపంమున న నట్టు మోహిందినసని తెలుపబడినది. 

లింగన కావ్యమున నీలరోహితుడు ఆమెపై "మో హముచే దానిని పంపి అమెతో 

విహరించి చివరి కామెను తనద ౨కి చేర్చుకొని నటుల వర్ణింవబడినది. కాని 

యీకావ్యమున ఏీలలోహితుడు అకారణముగా కలకంథఛర మామగారిని హేంసింక 

నటుల వర్గింపః జడినది, 

సీ1. లేని నేరములు పెనూని యా జనభ (దు 

డను కా కాపువానిచే వభిల దనము 

దండాగగా గొని ధర్మంబు విడనాడి ల 

~ 

e ల ల 

దొర్దన్య వా తి సంధాని తాంతక తర 
యై అనాటి 

రాచింతు డగుచు( గావతని( జెర 

నిడి వాని వారల నెల్లి నంత్యజుల క్త 

మించి యింతుల సం గహించి మడియు 

దొడరి సీలలోహితుండను రాహు గ 
హంబు బంట కులమయూరి ముఖ సు 

ధాంశు వింబ మడర = దగ బరిగ 9హంబు 

జేసి తనదు గృహము - జేర్చి నెలమి ' 

1. ఊహాచ ఆవ 90, 



ఫ్ర్వ్0 ఉత్తరహరిశ్చందో 9పాఖ్యానము -జూపూడి నంజీవరాయామాత్యుడు 

అట్టు నిష్కారణముగా రాజు అతనిని జెరసాలయండుంచ అత డవ 

మానము భరింపలేక మొల్మతాటిచే నుంపోనుకొన వాని బంధువులు అగ్నిలో 

బడి మరణించిరి, అట్టు అత్త వారందరు నాశనమైనను కించిత్రైనను చింత ల్రేక 

క లకంధర, అట్టి పాప మాచరించినను ఎట్టి చింతయుకేని నీలలోహితుడు సుఖ 

ముగ జీవితము గడుపుచుండిరి, అట్టి పాపమున చరించుటచేతనే మమజన్మమున 

చం|దమతీ హరిక్చందులుగా వారు జన్మించి విశ్వామ్మితునిచే పలు నిడుమలు 

బడిరని ఎంతో సమంజసముగా జూపూడి వర్ణించెను. ఇటులనే సూర్యుని 

భార్యగా నటించుచున్న ఛాయాదేవి సంజ్ఞదేవి కుమారుడగు యమునిపై సవతి 

తల్పియై జూప మాత్సర్యమును ఎంతో సహజముగా నిట్లు వర్ణించినాడు. 

గీ స్రీజన స్వభావ సిద్ధమె నెగడు సా 

పత్యు గుణము మిగల = బల్టవింప 

నాత్మ తనయు లందు = నతి పమయును సర 

సుతుల యందుంగనరు  జూపుటయును * 

“ 

స్రీ కన్న పాపలకు సంపన్నాన్న మిడుచుండు 

సవతిబిడ్డల కిడు జప్పనన్న 

మాత్మీయులకు నిచ్చు నమల దుకూలము 

ల్ముతకలు సంజ్ఞ సంతతి కొసంగు 

దనవారి కిడు మణి స్థగిత భూషణ రాజి 

దాయ పుతుల కిచ్చు మాయ నగలు 

నిజ సంతతికి ధర్మనీతులు బోధించు 

బెర బాలురకు జెప్ప 'బెద్దభథ యము 

తౌగీ.॥ నినుడు పోగాంచి యోసి యిదేమటన్న 

చిన్న పెదల కొకరీతి సిదవడునె 
అ థి 

యనుచు సరిచెప్పు వింటె సు మెజ్జపవిజ్ఞ 

నని విహీనాథన్ కులబీవ - నమలు అసె 2 

1. జూపూడి ఊహ.ఆ వంచమ వ, లీరీ. 

2. ఆ.లి.97 ప. 
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ఎంతటి వారైనను సవతి పిల్దలను లోకములో |పేమగా చూచువా 

రరుదు. అందున తమకు సంతానము కలిగిన పిమ్మట మరీ భేదము చూపు 

దురు. అదేవిధముగా సం; రూపొందిన ఛాయకూడ తనకు సంతానము 

ఇటులనే సర-జి త్తను రాక్షసునితో నీలలోహితుడు చేసిన యుద్దము 

పబంధ వర్ణనలను త లపించుచున్నది, ఈ విధముగా జూపూడి ఊర్తర 

హరిశ్చుందోపాఖ్యాన కథను చేపట్టి కావ్యరచన గావించెను. ఇందు పురాణ 

ములలోని కొన్ని సంమఘటనములను చేకూ 

ముగా తీర్చెదిద్దెను. 

& త్తర హరిశ్షం[ద చరిత త్ర. చంద శేలురకని (ద్విపద 

ఉత్తర హరిశ్చందోం పాఖ్యాన కావ్యవస్తువును గగహించి చంద్భ 
ఐ ౬ a 

శేఖరికొవి ద్విపద రూపమున ఉత్తర హరిశ్చం ద్క ౦ చరితంను సంతదించినాడు ' 

కావ్యావతారిక లేకపోవుటచే నీకవి కాలాదులు కొని యితర వివరములు 

కాని తెలియుటలేదు. గౌరన హరిశ్చం దో9ిపాఖ్యాన కావ్యము వలె కంస 

భాగములుగా కాక యీ ద్విపద కావ్యము ఒకే భాగముగా నున్నది. థర్న 

రాజాదులు హరిశ్చందు9ని సత్యవ్యృత్తాంతము వినిన పిమ్మట ఆ కథ యంవఐ 

పాత9ల కట్టి సంఘటనములు కలుగుటకు గల కా రణమడుగ గా మార్కండే= 

క్ 

1. చంద్రశేఖర కవి, ద్విపద _ ఉత్తర హరిశ్చంద్ర) కథ కా పీడ్ 

పి. భానుమూర్తి శర్మ 169.51. ఈ ప్రతి ఎనుబది ఆ 

అలో తెల్లకాగితముల పై వాయబడియున న్నది. ఇందుమొ త్రము 106 

ల్ ద్విపదలు కలవు. గవర్నమెంటు ఓదియం టె 

లె బరీ, &రుపతి. 



5) ఉత్రరహరిశ్చం్యద చరిత9 _ చంది శేఖరకని (ద్వి వద) 

అనగా గౌదన కావ్యమునందలి సందర్భ మునే యీతడును. గ౦హిం 

రరామాయణము వలెనే * పత్తర్ ర పారిళ్ళంద పాఖ్యానము” వెలసి 

ంధథరూపమును ఆందినటులె ఊత్తర హరిశ్చందో 9పాఖ్యాన కథ కూడ 
ఎంవవరూవమునను వ రబంధ రూవమునను వెలసినది. ఈ కావ వ్యము మధుర మె 
పవని వచములతో పక్కగా సనంతరింవబడినది, ఈ దికపడ కావ్యమునందు 
a శో ళ్ (1 

ఓ) ర్య 3 గి ల్ నడ మ్ eA 32) 

పార్గిక్ట రాజ్యంబు పాలించెననుచు 

పూర్వ హరి రెశ్చంద9 పుణ్యచరిత 

నర ర్వంబువిని మహిళ ఎర్యంబునొంది” 

“ముక్క_ంటి యెచుర నిమ్ముల హరిశ్చంద 

నరనాథునకు గాధినందను డవని 

రమపదారంగ క )ందున నిచ్చె 
దేవత లేరుంగగ దీవు లారొకటి 

యేవిధంబున బూని యలించెననిన 

ఆని కథా పారిరంభము కావించినాడు. తపువరి కథలో మొదలట: హాది 
వ మోది రాజము వీక్షిన వృతాంతము తదువరి కరిగి రాజ స్టమునకు వచ్చుగా 

మున విశ్వామితు౦ని చ్ ష్యుడగు సుయజ్ఞుడను వా డు సగ రమంతయు 
నని డ్రి ఉత్తర హరిళ్చందోం పాఖ్యానము నందువలనై బఎవ్పబడినది, 

ఇందు శూదిక్ల y జ ఒల్లో మల న్ టు క 
చెం ందుిడు కాళీన గరమునుండి రథము పె ; కత పురు న a న. అల ఆన గా అంటుకు ఆతి అ అర్థము గా చితంవపబడినది, 



బలములతోడ వెంబడి గొల్చిరాగ 

తనయు డింతియు దాను తగు రథంజెకి; 

ఘనతర నరుగ నల్లడల భూపతులు 

తడయక యమ్మహీధవున కడ్డంబు 

కడువడి నేతెంచి కానుక లిచ్చి 

విడవని భయఖభ క్తి వెనువెంట గెల్చి 

నడువంగ కొన్ని దినంబుల కతడు 
మ ది సాశకేఓిపురి జేర జనిన, ౪ 

మూచయమును వరింపబడిన 

““నరనాథి చం[దుని నగరు తత్పురము 

నర మొప్ప చిత ప్రఖరి కాగుపరచి 

కారుల పునుగు జవారదు అమర్చి 

మేడల వజ ని శ్రత కృత త్ర్యృములును 

సోంగార యుప్పగా సేయించి వివిధ 

శంగుల తోరణ పితలి కట్టించి 

వరవీర భటులును వారభామినులును 
జో 
వాదులును పలకీ లండలంబులును 

యం 

కడు వేడ,_స్నవపతి వరము గొల్వ నంత 
అ ఈ ౧ 

విశ్వామితుడు పంతమువట్టి హరెశ్ళం|దుని 
సుయజ్ఞుడు తన గురువగు విళ్వామి తుని 

( లు చ లో cA dA లో fA 
re) 
| ౪ rt’ క <i వ్ ti bi 

eet) 

కేం చంద) శేఖరక వి _ ద్విపద -ప్పేవ్రీ 4 ద్విపద న 

{*h +a 
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డ్ అ) 

వుడని, వీరభదా9 

కాంకుడని తెలియుచున్నది, 

పర భౌ 

లింగనా 
రొ 

ఇతడు 

పాటి 

wa 
ఖే 
| 

a 
అ 

[a 
షొ 

2 
ఇ 

cr 
చో 

త్యరన పో 
చ 

యని 

డు, కావ్యాంత గచ 
వా 

ళా న. 
చా 

జ ణా 
న గా స. 

న్ా 
న 



షమ పకరణము 
©) 

ఆధునిక సాహిత్యంలో హ హరిశ్చం దోపాఖ్యానము, 

=, నాటకములు 

= (పబంధములు 

. శుద్ధాయ ధ హరిశ్చం(దో పాఖ్యానములు 

, వచనములు 

. బాల సాహిత్యము 

._ హరికథలు 

జానపద సాహిత్యము. 

1. యక్షగానములు 

2 జంగమ కథలు 

5. పాట_హరి హరి నారాయణ-ఆదినారాయణ వరన 

ఉపాభ్యానముగ హరిశ్చం దో పాఖ్యా నము, 



ఆధునిక నాహిత్యవు-= 

హరిశ్చం ( దో వాఖ్యానము 

బానిసత్వములో సుమారు వందనంవత్సరములు నిదాణమైన భారత 
జాతీ పందొమ్మిదవ శతాబ్ది నాటికి మెల్కాంచినది. ఒక్కసాకిగా ఆం; ధజాత్రి 

తలయెత్తి తన గతచర్మితకు విచారించినది. భవిష్యత్తు క [పాకులాడినది. అట్టి 

మహోన్నత తరుణములో ఆంధ్ర సాహిత్యము నుద్ధరింపవలెనని సాహితీవేత్తలు 
కంకణముకట్టుకొనిరి. వివిధ సాహిత్య _పక్రియలలో ఎన్నియో కావ్యములు 

ల్హలుగ వెలయింపజేసిరి. వీనిలో నాటక ములు వధానస్థానము నా క్రమించి 

అ 

న్నాకమించినది. కందుకూరి, బలిజేవలి, సెట్టి లక్ష్మీనరసింహం మొదలగు వారి 
లు 

నవి. ఇట్టి నాటక (క్రియలో హరిశ్చుం దోవాఖాః నము _పధానస్థానము 

నాటకములు మిక్కిలి _పాముఖ్యము వహించినవి. తిరువతి వెంకటకవులు 

మొదలగువారు, హరిం, దో పాఖానమును, (పబంధకావ్యముగా తీర్చిదిద్దిరి, [a స్స గ్ 

a) 

ఆధునిక యుగమున వచనము విశిష్టస్థానము న్నాకమించుటచే యెన్నియో 
దచనకావములు వెలసినవి. ఇక హరికథలు, యక్షగానములు జంగమపాటల 

సత్యహరిశ్చం[ద నాటకనుం- 

కందుకూరి విరేశలింగవంం పంతులుగారు 

ఇచి యెదంకముల నాటకము, నాంది, పసావనా భవత వాక్కాది నాటక 

అక్షణ సమ తమె యొపినడి, ఇందు (పస్తావన కడు దీర్భముగా నున్నది, 

wy 
ఈ పస్తావనలో ఇది నూతన హరిక్చంచ నాటకముగా పేర్కొన బడినట్లుగ 

౧ 

ఇం.లి సంభాషణలు తేట తెనుగు మాటలలో కూర్చబడినవి. 



pr 

హూరిశ్చం దో పొఖ్యానము 
ల్ప్+ 

ఈ నాటకమునకు పరిచయము [వాయుచు భవిండిపొడి కామేక ఇరరావు 

గారానాడు కొందుకూరి వారి సతః రహారెశళ్చం, ద నాటకము తెబగుదేశ ములో 

వినకీతమైన ఆక కర్షణలో నుండెడిదని తెలుప్తుచు నిట్లు (వానికి, 

“రకకత్రర గద్య పద్యాత్మకమై తె ఎగువేళకములో. విశేష జనాదరణ 

పొంచి వదర్శింిప బడిన నాటకము సతృ్మహరిృ్ప ం|ద. గాొరనాగుల హరి 

శల్మిద కథ దలెనే ఈ నాటకము ఇంద సఖ నతో E షారంథను చెయబడినది. 

ఆందు ఇందాొడులు, బ్ర హస్పతి, వాదన్సతి స్పీత్రి శాస్త్రమును చదువుచుకిడ 

యానందించు చుండిరి. అప్పుడు బృహస్పతి 

చ॥కులసతి జాసినన్, సుతుడు కూలిన, నాపద వెన్మవచ్చి త 

న్వు ఎలమిన, మానభంగమయినన్, సిరి హోయిన, రాజ్యమూడి నం, 

జెలులం త్యాజించినన్, నురక సిరిగొని పాోణము తీయ వచ్చినం 

బలుకగ రాదు చూవె ఆణునూ మూత మసత్యము మర్తు ఇెప్పుడున్॥ ' 

అని తెలిపెను. వళిష్టు డుప్పొంగి హరిశ్చందుిని స సత్యసంధతను పొగడ, 

వ్యతరకియగు విశ్వామితు?ని హృదయము 5 “అంచి చేసినది. ఈ మిషతోడనె 

వానితో వాడ దనకు | కడంగెనుం _నర్యనంధర గూచ్చె యిందుండు పరిశ్నింప 

1 కందుకూరి వీరేశలింగ కవికృత [గంథములు, రెండవ సంప్పు 

టము ఆ నాటకమఘులు.నాల్ద్లన కూర్చు. (పకాశ కులు. హితకారిణి సమాజము, 

రాజమహేం[దవరమఃన బొలిశెట్టి వెంకటరమణయ్య గారిచే బాక్సు ము దాక్షర 

శాలయందు ము దింపబడినదిం 1050. 

ఈ నసంపుటమునందు ఎనిమిది నాటకములు యు, (దింప! అడి యున్నది, 

) |బహ్మ వివాహము, (2) వ్యషహారి ధర్మబొధిని, (ల) ఆరవ 

న్మహాసభ. (4) మహారణ్య పురాధి పతకము. (5) | పహ్లాచ 

హరఠిళ్చల్మద నాటకము, (/)దక్షిణ గ్మోగహణము. 8 వివ
ేక 

కీపిక. వీరేశలింగ ముగారి నాటకములు పరిచయము.- భమిడిపాటి కామెశ గర 

కాపు (1 సత్యనాట [పథమాం "పేజీ రరర. 



జో ~~ శైలూ వూ ఇన్ కి చు చెపంనేమో మనపరు చెప్పనమో యని తమలొ తాము త లంచుట రి ట్రి 
మో టి 

నది ఆ సభయందే నారదుడు హరిళశ్చందు9 డు చేయు. యాగ మునక్రై జను 
+ శ లీ ఇ 

డి న్ 
వ క rn Th క నాటకమునందు జాబాలి మార్క_ం జయని శిస్సుసిగా, గాలవుడు జు ళో 

భా. ందురి నకు వేడుక చలికాముగా ఎలసిఎ. ఇది సాధారణముగా. హరి 

వందా నాటవముంందు కానరాదు. అంతియేగాక ద్వి తయాొంకమ్సులో ' ll 

జ్ పి ఆ జ ర 22 అ డయ గ అష అల్ అడి 
కాకక. పోదు చటక న పిషయము HIP Oo లంత జొబ్రాలి 

pe తో న్ 
గా n అరు మనో ఎ కారా సట ని. వారు ల అ PE వాతనె తెలియ హరిశ ౦న చెలరిరాడగం గాోలఅద్చల స-భాషణ చితన తెలియుచున్న ది, ఏ 

pee న 

జోల ఇల _ ౯ ల జ్ లో జ ఇల్ న లాలా వం గ్గ 
క మాత _ండె_పు బుహారీ పై చతర న De 

య a లి 

వున దూద్ నాపవములంచు కూడ హారిశళ్చుందుం ్ర వట కేగినప్పుడు 

, Sune 
rm శ res అల్ ఖో. 

జ" wT శా మ | ఇ జల్ a ea రా ఇల 0 య నటి క సో NE వై ఎంట ములు అపడు  బుఠాంయుంతుేది వాన మిము. సబమిపింవ 
స ॥| చ గై లో లో 

త్మ ॥ ' ' ea wrt wr we రో్యూకానుఃడే మాగమున రాదిక. అలు యందు నెటును గదయ అ ఆ తొయిస్ట రుస sD దార 
జ పహ 

వహ. నై" ర | 7 SE _ Fa ఇ ui నలో మ్మ ఇఇ చో క్ న్ ణో శా లె ర గ మట పం దాం ాండదుోదు బపులక దాగని వెంబడించి కెశికునాశ౦వ 
ma వె! భః ద కా ) 

ఇ... అద నా “a mY ఇ”. - eg a ల wr చ _ స్ క Nes a కూడ చెలికాదగు గాలవుడు రాజునకు శోడుగా 
కీ 

ba 

గదా జక నా ఇల క WY కాళ వ జర ఎర జర జ్య య గారితి ళ్ నడ ఎన్ సంభాషణలు హాిసంవనసమును హోషించినవి. 

షార్ శ్యాం ' డౌ చే హా ల్ ల ణో p సం పరాసనము. లెవుడె యిచ్చెనను గాని పేద బారి పహ్యాణుడను 
మై ॥ 

న జ. క గా రా జు. అ ౮ ల ఆటవి తం. జా మరి బాణమును బడువుము. గరా యు ధణము 

క. చు (జ) మ్నానా 

అపా అటా” శ సే మ వీ ఇల జీ ట్ జ ‘ ల నలో జ ట్ mn" wy oy స న. వ, శ. న లా ON వ్ స = చై my న CU అదం మంట, భయవసుచు వనుకకఠు రపు మ వచ్చిన 
% 

అ వరక" ఇల్ల eo గాలవు*: పంంటాంమంల “అమ్మా ! రాజుగారు నన్నిఠక్నాడ డిగవిది! 
5 
hh 

సి లైళున ను న ఇ జా లా శె జ wm ఇ ల శ ఖీ శ శ ఖీ గ, | Te జ్ ల్; ఇ తు జు జ గా “ay My ర డం మునుదు య. ౨ దిద్యవ పుండు దే సుం గొ తలి 
a స్స అట ౧ 

SMe" ఇ అ ఇ పై విక చల హు థ్ _ షక లం అట ఆప జ న నాని “కు నం. అడం వో భార మంగవసూడ బలయి ఇఅగో* నిలీడ్ స "| 

ఒల్లో ఉన. ఇత చొ జన “9 
షె mn ప ¢ న రా అ ధా డాం జట - మ అమెపై భో మం ఫల Wa న. వ్ బు ఉమా. 



హారిశ్చుందో వే మాకూ నతు 
Eye 

ఇందు తే నాట కమందును కానరాసి విదముగ చ్ 

వారిపై హరిక్చంద్భుని క కంఠస్వరము తొ నే ధని వినబడెను. దాని ఐటి 
. న్ 

రాజు అలసి హోయి నట్లును, హరిణము తప్పించుకొని పోయినట్లును వారికి 
వి! 

చ॥ కర'ఎను జస్పినాడ, కనుగందెను దేహము, జిహ్వ యెండెడుక్, 

చరణము రజ్జవారె, వదనమ్మున జెమ్మటి గ౦మ్మె, నింత 

దొ స బి జీ 2 ఈ న్ దుం స్తే దుగ త్ వ వ 
న తు జింక యిలఐవ గౌ ష్తుడూ Gar x చ ' అజాల ie 

చ ళ్ ఖు" శి డొ ea “ET శరర గూల్చువాడ నిమషంబున ని హరిణ౦బు నింషాయణ 

1 చ చ్ శు అంకము ౭ 

. నా ణా - లీ జ pa 

ఇది రామా నుణము ననుసరించి మాయారకేడి వరః గౌరన కళ్చింప 

పిచి లింగము చంపుచుగోచు దీనిని వర్థించిరి, 

క. 

కళ! 

ఇంతలొ 7 “ంమితు9ని శిష్యు డేజేంచి*ఓ రొజా తప్పించువని నజ 

, a శ మ్ జ న న er 

జోరుడి. రాజూ గ కముచేత దేహము కొంవ్వి సీ న వాశ్యను మృగిమిణ ప్ప 
వ జైల చా, నొ న్యా య్ Po ॥ ఓ అట్ ~ ఇ న్న, ణో 

మాత్రు నేనిప్పుడ పయి యనుషానమయిన తరుజా మా గుకుబ్ప్వలియి ౪ విశ్వా 
ఠి 

శ లి అదో పదరా మని వటినటు 
మిశు9 ల వారితో సివెదించి నిన్నమి చేయించెదనో చూడూ మని పళ-సట్ల 

బీ 

వ పూచి చె ఏ గాలప్రుడు గానము 
కలగాంచిన ఊరికి కదుర్గిడు చరితపింప చెలికాడగు గౌలపు | 

నె 
హోగాత్రినటు కలింవంవనదె, 

చసి హరిళ్చందుని మనఃతాషము కొంత బె గొట్టినట్లు కల్పించ 

ర కథలో 
తదుపరి మాతంగ కన్యల పరివేశము జరిగెను. ఇతర 

తనే హరిశ ఎందుడు యాచకు లెప్పుడును రాజులను భళ_దాము స్ 

ఐడుగరాదు, ఇయ్యదగిన మణి యేవస్తువు నయిన చేడు డిప్పి 

ఆని పలికెను. వారు వారి తాపము బాపుటకై హరిశ్చందు- ని 

తెలి. దానికి రాజు “హా హరహరా యనుచు శవులుమూసికొణ | వొం.- ఒంట | 
నే 
పనో 

| న ¢ మాదిరి. అప డు హార “దాము 

భలుల కాదేశించను. వారా కన్యలను బాబూ బం. కార్యా జ | 

ఎన ాతనతకోో 

గ 
(1) సత నా. ద్వి. అం = సీడీ _ 10 

>” 
ళా 

ద్ 



60 సత త్యహ రళ్చాంద నాటక ము=కందుకూరి వీరేశరింగము వలతులుగారు, 

46 కొమ్ములు వీడ మోములను (గొంజిమరంతయు గూడ బాప్పముల్ 

కుప్పలు గూరి యూరి కనుగొల్కుల జాలగ నోడ, నయ్యెడన్ 

తొప్పు తొజంగి వాడ గవు నొక్కులు నల్రల నాడ శేగ్చెలా 

చొప్పున జూడు పోయెనరు శోకము రూపము తాల్సిసట్లుగన్, * 
డి _ 110 11 సిజి. 

అని పలికెను ఇచ్చట పంతులుగా రెంతో చక్కగా నా కనుల వరన 
గావించీినారు, 

ఆ కన్యలు లు విశ్వామిత్రుని పెరు పేర్కొనుటచే రాజు శంకించి యిని 

రపెషియో వికా క్వామ్మితుని మాయయెమో నని తలంచెను, సత్యకి ర్తి కూడ 

పీరు కపట మానవులవలె నున్నారు. నిక్కంపు మాలెతలుగా దోచరని 
తెలియజేసి రాజుకు తగిన మ మంతి యనిపించుకొనెను. ఇంతలో విశ్వామిత్రుడు 

పండ్లు పటపట కొరుకుచు నేతెంచుచుండ హరిళ్చందు డెదురేగి సాష్టాంగ 

చండ (పణామ మొశరింప ముని తన పాదముచే వాని శిరమును తాకించెను. 

ఇచ్చట విదూషకుడు విశ్వామ్మితుని చెయిదము అధిషేపించుచు 

“కి శ్రీద ఈవసీ! మా 'రాజు వెజ్టువా తయి బతిమాలుకొన్న కొలది సీ వంతకంతకు 

బెట్ట బిగిలి మిక్తెక్కు._ చున్నావు. దయాలేశము లేని నీ తవమెందుకు? జవ 
మెందుకు? చదువెందుకు? సాంధాంధపమెందుకు* కొల్ననాః యని నిందించుట 

తృతీయాంక మునందు [పజల విలావము, రొజు ఓదార్పు కరుణరన 

భరితముగా వర్ణింపబడినవి.  నక్షత్రకుని పాత గౌరన కథలోవలెనే _వవేళ 
పెట్టటడినది. హెరరణ్యమున పోవునపుడు దంతఖాతకుని మహాయాము ఇ 
వేషము, అగ్నిహోత సంఘటన గౌరనాదుల ననుకరించెను, భార్యా 
పు్కుశుల నమ్మిన హరిళ్ళందుడు తన సత 3 సంధ్రత నిలజెట్టుకొనుట కే 

ఛండాలున కమ గడు పోస్ట న్యాయమైన పనులన్నిటిని జేసెదనని పలికి తన 

రాజత్వము నిలుపుకొనుటకై నేను స్వహస్త పాకము చేనుకొని తినుచు దూర ' 

ముగ నుండి సేవచేయుట కంగీకరింపవలయునని వేడుకొనెను ను.(' ) 

1 నత్యహరి. చతుర్ధాత 474 పేజీ _ 



మారిన సందో పాఖ్యానము 
శీ! 

పంచమాక మండు వీరదాసునకు సేవకునిగా మథుదాసుని ప్మాత కల్పింప 

ఉడనది, వీరిరువురి సంభాషణచే నృశానవర్ణనము గావింపబడినది, స్మశా 

సమునకు వచ్చి బాలుని శవమును జూచిన చం దమతి యేడ్చు శంకర కవి 

కావ్యమందిట్లు కలడు, 
చ 

“ఆకటా చేరెడు నెలకుం తగడె సహ్తాంబోధి వేష్టభవ 

త్చకల డ్రీప కలాప భూప మకుటాంచల పద్మ రాగోజ్వల 

1పకటా నర్గళ నిర్షళ త్యిరణ సంభ తా ఎదుడైనట్టి రా 

జతుమారు డని యేడ్చె గన్నుగవ లజ ల్కాల్వలై పాజగన్”' 

సై ఘట్టమున పంతులుగారి పద్యము శంకరకవి వద్యమును పోలి 

యుండుటచే వారు శంకరకవి కావ్యమును కూడ అనుసరించిరని చెప్పవచ్చు. 

చంచమతి హంననారిగా దెలుపబడుటయే గాక ఆమె 'గళమందలి మంగళ 

గూత్రమును హరిశ్చర్యదుడు స్మశానమందు గురి,ంచుట చేతనే నామె భర్తను 

సుర్తించినట్లు కలరు. 

చం[దమని “ఈ రాత్రి యెలాగుననైన నగ్నికార్యము జరిగి (భాతి 

మగు లోపల నే నిల్లు చెరి బ్రాహ్మణ గృహిణికి పరిచర్య చేయునట్లు చేయుము” 

ఆని దేవుని ్రర్టించి భర్తకు తనయుని శవ మప్పగించి బయలుదేరినది. 

ణుడును, త్మామాక్షుడును కలిసి మోసము చేయదుకు.. ఏర 

దాసునకే ఆమె శరఃఖండనము చేయ ఆజ్ఞ వచ్చినది. 

హరిశ్సం[దుడు ఖడ్గమును ధరించి స్రీహత్యా పాతకము కలుగకుండ 

నన్నుగ హింపుమని మాతమే వేడుకొనెను. ఇచ్చటి హరిశ్చంద్రుని స్థిరత్వ 

మును దృఢ సంక ల్పమును తెలుపుచున్నది. 

అట్టి సమయమున ఫీషణుడు ముమ్మారులు ఘోషించెను ఇద యితర 

నాటకములందు కానరాదు. ఆ యవమానము భరించలేక నైన హరిశ్వర్మదు" 

సంకల్పము మారునని ఆ పాత ప్రవేశ పెట్టబడినది. 

9, శఆకరకవి. హారిళ్చం[దోపాఖ్యానము పంచమాంకము, 



య 
£62 సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకము-కండుకూరి సీ ర స్త రింగు పంతులుగాడ 

హరిశ్చంద్రుడు మరల ఖడ్గము నెత్తగా విళా మి తుడు జేతెంచి కదు 

బట్టి ని నిలిపినను రాజు స్థీర సంకల్పు డయ్యెను. ఆపడం విశా-మి|త్రడు 

కసీ సత్యసంధతకు మెచ్చినాను బొంకెజుగని వాడ వన్ని తోకములలో సీ 

వొక్కడవే” అని బాలుని నోటిలో నేదియో పోయగా లోహితాను మ్యుడు లేచి 

కూర్చు౦డును. ఇంతలో కాశీరా జచ్చటకు వచూ టయేగాక నక్షతకుడు రాజ 

కుమారుని తెచ్చి వారి కప్పగించును. ఇంతవరకు కథ జరిగిన పిమ్మట 

శివపార్వతులు (సత్యక్ష మగుదురు. జరుగవలసిన దంతయు వశ్వామ్మిత్రుడె 

జరిపించి హరిశ- ఎం్యద్రని మనోతాపము వాపిన పీమ్మట నా యాదిదంపతుల దర్శ 

నావళ్యకత కానరాదు ఇచ్చట నారాజది రవతులు తమ మాననములు లు ధర్మము 

నందే తగులొ-నునటుల వరమిమ్మని వేడుకొందురు. తదుపరి రాజయోధ్యకు 
తిరిగివచ్చును, 

టచ్చట నిండలి పద్యములు శంకరకవి కావ్య మును బోలి యువి, 

హరిశ్చుందుండు కాజడవిలో కాలూనని తనపిరీయ దేవేంని గాందీ . . 

సీ॥ పికనాదముల కింత ఖీతిల్లి పజచెదు 

పులుల యార్చుల కెట్టు నిలిచె దీవు? 

వికికోటలో నింత విహరింప నలసెదు 

నట్టడ వుల నెట్టు నడ చెదీవు 

శశికాంతముల పెనె చరణముల్. కందును 

మొనరాళ్ళ'పై నెట్లు మోపె దీవు? 

పసిడిమేడల మెట్టపయి నక్క నోడెద 

విచటి మెట్టుల నెట్టులెక్కెదీవు .._. .. 
గీ అలరుదీగె యింత డొలకలదోంయగలేవు ..._.. 

ఫాణుపొదల నెట్లు దూజె దీవు? 



862 

ఈ వర్ణన శంకరకవి పద్యవర్ణ్లనను బోలియున్నది. (") 

నుభావుని గూర్చి యాతని శిష్కుడగు సెట్టి లష్మేనకసింహము; ఇట్టి మహో వ శ్రి 

గారి చిత హరిళ్చ్ళందీయము నాటక ప్రస్తావనలో స్యూతధదాషచు సత్య 

మారిశ్చార్యద నాటక [గంథక ర్ర ర జగద్విదితుడు అని పేర్కాని పంచులుగానని 

న్ చక్కని సీసపద్వు ము పెర్కొ_నెను. 

సే! తెనుగు బాసాడెడు జనులు కల్గిన దేశ 

ముల నెళ్టనున్ పేరు! మోసె నెతడు ? 

నంచు సంస్క_రణంబు సల్పుట కెసి యా 

పదలైన పొందుచు ముడిసె నెతడు ? 

కోక డొరతనంబు వాడీయ రావు బ 

ol హద్దరు నికుదంబు నందె నెతడు - 

mM aE జో క _ టే జ జగ మెశింగిన యట్టి జన్నిగట్టగుట సూ 

చింది జందెము విసర్జించె నెతడు ? 

1, శంకర హరిశ్చం తృతీయా? శొపసము. వీరి పే; 

సీ, భానుర మణిమయ పాాసాద నిశేరేణు లెక 0;నోవ ద య:ఐందు.దనగ 

కోమల శకికాంత కుట్టిముస్థ ల అములు మెట్ట గనోప దీ మెజబుఎటేణీ 

మండిరా రామ సీమా సమీవంబుల వివహరింప నోవ దీ విద్మ మోక్షి 

హోషత తనద కిరపోతంజుంగంగేల ధరింయిపనోప డి వహడిణనయ= 

కగు లేరీతి నారోహణంబు జేసి మొనసి యేమాడి- కోయునించి 

ద డాంతార భూము లెబ్బంగ్ దజసి కొడుకు... ల Er] 



గీర£ నత్యహరిశ్చం్ర నాటవము-_కందుకూవ వీరేళల్ంగము. పంతులుగారు: 

మరల మొఠకెత్త పసిన మాన్యు డెతడు 2 

కందుకూరి వీరేశలింగం బతండు. ॥ 

అన పేర్కొనుటయే గాక మున సెట్టి వీఠేశలింగము. గారికి ఆజు నెలలు 
మ్య (డయ్యెనని తెలిపెను. అంతిడుగాక వార్ కావ్యమును గూర్చె తెలుపుచు 

గురువుగారి గ్రంథము నితులు బోధించుచుండును. శిష్యుని (గ్రంథ మేడ్చినక్తు 

ఉండును అఆసీ నిర్భయముగా తెలిపెను. 

మొదట వీరేశలింగము పంతుబుగాకే ఇంద సథ సత్యమును 

వేళ పెట్టిరని తలంపవచ్చును. ఆ విషయమును గూర్చి 

శ్రీ కోలొచలం శ్రీనీవానర వుగారు తమ సత్య హరిక ందీ9యము నాటకో 

వ టు 
ం 

ఇంద) సభలో సత్యమును గుజించిన కొరణంబు బృిహ్మ శ్రీ వీరేశ్ 

అంగం వంతులువారు తమ నాటకములలో నూతనముగ గల్పించినారు. ఆ 

కొరణంబు జక్కగ నుండెను అని వారి కల్పన సమంజసము 7 నున్నదని, 

"సర ర్కొానుటయేగాక తమ నాటకములో దాని ననునరించినటుల సే: క్కొ-నీనారు- 

ఈ విధముగ పంతులుగారి నాటకము నాటి కాలమున ప ప్రజ కావర్ణము గింది 

(1) చితి హరిశ్చందీకీరపము. సెట్టి లక్షీ నర సింహమే, విశాఖ. 

(2) చిత) హారిళ్చందియము.. వ్విస్తావన పేజీ. 21, వద్య_( 
ఆమాట డు 

mp) 19 Er 

గ కటు ఆక 
ంచ్భయము. . కోలాచలం శ్రీనివానధావు, వాదీ 

వ్యాష్థప్పతున్తిడ్రగు శతురమ్ను రావుచే పికటించబడినది, రెండ దకూర్చు 1920, 
అ జ్ తో | 



31 ₹॥ కోలాచలం శ్రీనివాసరావు! 

ఈతడు మునిసిఫ్ షర్టు వకీలుగా నుండి పెక్కు కావ్యములను 

వ్రాయుట విశేషము. ఈతడు ఎక్కువగా నాటక ములనే వాసినట్లు వీరకలో 

తెలుపబడినది. ోనుశంచనో స్వకపోల కల్పితముగను *ోసుఖమంజరి” 

చరితారింశముగను “మదాలస”, “సీవంతిని' పౌరాణిక కథబగానే కాక “శిలా 
చిత్య” “మైనూరు రాజ్యాభివ్యద్ది” “రుక్మాంగద” మొదలగు పెక్కు. నాట 

కములను రచించినట్టును అవి “ోసుమనోరమ”. సభ వారిచే పిచర్శించ 
బడినట్టు తెలియచున్నది. ఆ సథవారి కోరిక పైననే నీతడు హరళ్చోంది 
నాటకమును రచించినట్లు “పీఠ ర్కె-నబడినది, 

ఈతడు కోలచల మల్చినాధసూరి వంశమున విరూపాక్ష క్షేత్రమునకు 

సమీవముననుండు కామలభాప్పురమను గాొమమున (కీస్తు శోకం 1854. సం॥ / 
జన్మించి. 1911 వ సం॥న ఆస్తమించినల్లు తెలియుచున్నది. పీరు తను 

పేఠికలో నాటక నూతనారిశనులను గూర్చి తమ ఆఅభిపారియము “పేర్కొ. 

నర (1) బి బవ హ్మశ్రీ విశేళలింగ ము పంతులుగారు తమ నాటకములో ఇంద 

సళ్ల సత్యమును గూర్చి నాప్త న (పవేః పెట్టుట సమకఠకనముగా నుండుటిచి 

1 సత్యహరిః ఏంది యము. బళ్ళారి జల్లా బళ్ళారి డిస్టిక్టు మునిసిఫ్ 
ను ముల 

కోర వకీలుగా నుండిన కీ. శే, కోలాచలంశీరినివాసరాప్రుచే ; పక టెంప 

బడినది వారీ జ్యష పుతుy కగు "వె. కళతు9ఘ్నలావుచే రళెంస 

బడినది. రెండవ కూర్చు. చెన్నపురి. టి, వి ఇల్లప్ప శాస్త్రి 
రాం ధయ ఈ ' 

ముదారికష్షరశాల 1920 ౪49 కృషదేవరాయ లైబ్రరి. 
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2 చంద్భమతిని చంపుటకు రాజాజ్ఞ యమునవని యాకతీమణివె వీర 

దాను డెజింగి చంపుట సహజము కాదని నూచించిరట. 

8) నక్షతరక కాలకెశిక పాత సంభాషణలు హాస్యరస పాాధాన్యము 

గాక “విషాదాళ్ళద నాటకముగాన వారి సంభాషణలు గాంఖీర్యముగా నుండ 

వతెనని క్షే లది గ్రాస్ అం 

పే చ చంద9మతి పాతంకు నూ. కొల్పింపబకినది. అ. చంద 

కల్పి చుట జక_గా నుండుటచే పైకనుకరించిరట... మరియు వ 

హా రిశ్చందో 9పాఖ్యాన కథలనుండి వీకు పూర్వజన్మ వృత్తాంతములను 

గ్ ;9హించి నట్టు పేర్కానిరి. వీరు నటకుఅలోని లోపము న ఎను గృర్ర్రించిన 

నటనా  పాీధాన్యమును గూర్చి యిల్టు చేదా dF నిద, కటనా  సామర్థక్ణింబు 

లభించుట కష్టత మము. వన్నె. బూసికొని రంగస్థానము వ నిలిచిన మాతనే 

నెర్చిన మాటలు వచ్చును. నై వమిచ్చిన కంకమెత్రి పాశా వచ్చును 

గాని నటన రాదు. భాష నెర్చి_ దా వ గొరవమును ని రనము గంహించి, తన 
మజవక-_తన్ను తాను మరచి తనది వేషము కాదు తాను నిజముగ నే వేషము 
ధరించెనోయా మనుజుడని నమ్మి నటించిన వాడే నాటక పాతిక యోగ్యుడు ఇ] 

చందు నాలుగంకములు మాతరమే గలవు. అంకములలో రంగ. విభ 
జనము గలదు. 

ఇది ఇతర హరిశ్చంద్ర నాటకముల వలెనే ఇంద౦సభతో ఆరంభ 

మైనది. అందు హరిళ్చందు)ని ప్రసంగము వచ్చుట వేరు విథముగ 

మాత౦ము జరిగినది. ఇంద్ర సభలో శుకంనితి చర్చ. జరిగిన పిమ్మట 

యిందు9డు భూలోక వాసుల కే నీతి సమ్మత మగునో యని అడుగ. వశిష్ట. 

విశ్వామితు9ల వాదోవవాదనలు, పీీతిజ్ఞలు జరిగినవి." ఇందు నారద పాత 

పాొొధాన్యము కూడ క్షల్పింపబడినది. , గౌరన -కథవలె గాక నక్షతికుని 

1 సత్య క. కోలాచలం శ్రీనివాసరావు ఉపోద్దాతము 
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పాత౦.. యింద౦సభనుండి ఆళంమమున 'కగిన విశ్వామిత్తుునితోపాటు 

ప్రవేశ పెట్టబడి వానితో సంభాషణ కల్పెంపబడినది. . ఇచ్చట విశ్వామిత్తుడు 

తగ సూర్యవంశ చక9వర్తి నే జాధింప వలసి వచ్చినందుకు విచారించినట్లు 

అందుల్నకై సక్షతకుని నియోగించినట్టు చెప్పబడినది, హరి రిశ్చందుని, యోగము 
నకు వచ్చిన విశ్వామితురిడు _ ఎనుబడికోట్ట్ల ధనమును. =) 0 

మాత9మే గలదు. 

దక్షిణగా కోరినట్టు 

హరిళ్చందు)న సమీపించుటకు మాతంగ కన్యలు పోవుచుండ్ర 
నక్షత౦కుడెదురై తనను వివాహ మాడుమని కోర వారంగీకరింవకహోగా 
“రాజవండన పొగ ప్తిర రసు” అని వెడలును. ఈ సంఘటన యితర హరిశ్చంద) 

నాటకములందు కానరాదు. అంతియగాక ఇందు, హరిశ్చందు9డే మాతంగ 

కన్యలను చూపి “వీరి దేహము కొరడా దెబ్బల మెత్తపఅచి యుత్తమ 

గుణంబు గఅపి సంపు"మని చెప్పెను. అటుపిమ్మట హరిశ్చంచుర్తిడు. సరః 

మును ముసీశ్యరు నకు దానము చేసి నగ రము నుండ్కి బహీష్క రింవబడి నప్పుడు 

కాశీ కెగెదనని కోరుట విశేషము. rr 

'ఇటుఎనే భార్య నమ్మి. నామె కాలకెశికునితో నేగుచుండ హారి 

శృందుర్తిడ్తు దుఃఖము పట్టడాలక తన కరవాలముతో పొడుచుకొనుటకు సిద్ధపేడ 
చంద | మతి ఓదార్చినట్లు కలదు. ఇది ఇతర కథలయందు - కాన లదు. 

నక్షత౦క్షుడు హరిశ్చందు9 నమ్ముటకు కాశీ మైత్రం యందలి హరిశళ్యంధ 

ఘట్టమునకు తీనుకొని వెడలినట్టు కలదు, అచ్చట వీరా హునిచే నమ్ముడు 

పోయిన హరిశ్చందు9 డాతనితో  ** నీయింట భుజింపను, అధర 

వృత్తికి లోబడ”' నని ఈ రండు పనులు దప్ప మిగత పనులు - జేనెదశీ 

తెలుపుట యాతని ధృఢ" చి త్రమునకు నిదర్శనము. 

ఏ కథల యందుకు కానరాని విధముగ నిందు కాలకౌళికుడు. తన దాసి 

యగు హంసనారి కొడుకు కవ దహనమున కేగ నక్షతం కుని. 'నమీపించి 

“ఏమయ్యా ! మిటారిక లెను జూపి హరిశ్చందు9నె భార్యని. నాకు దాసి 

నంటకట్టితివి. నా దాసిని చూపెదవా లేక నా భార్య యొద్దకు ఈడ్పు 

il చతుర్ధాంక సు, చతుర్థ రంగము 101వ పేజీ, 



888 సత్య హారీశ్చోరడీీయము 

కొని ని పోడునా అనీ అడుగును, దానికి నక్షతరకుడు “నేను నాలుగు దిన 

ములు లు బితుకవలె ననుకొంటిని, అందుచే నీ భార్య యొద్దకు రోననీ సమా 

ధానము చెప్పుచు “నదిగో హంననారి యని చూపును, కాలకౌశికుడు దానినీ 

బట్టి “రావే యింటికి మర్యాదతో” అనుచు ఈడ్చు మండ వీకబాహుడు “ఈమె 

శీత్షిరప డగినడ్ నీవు వెడలుో మశ “నను బోలెడు ధనము పెట్టి కోంటినీ, 

ఈమెను విడువ దగదు" అన నాతడు “నీవు దొంగతనము ధనిళుడ వై తివస్ 

నే దలంచెడ. ఈ దొసీ నీయింట వగలు వను రాత్ర పరుల యిండ్లు 

జొచ్చి ధనము దోచును కోటోలు రనార్థనపు మం మంచి యెత్తు*త యె త్రికివో 

అని చెప్పును, . ఆందులకు కొలకౌశికుడు కోపీంచి *ఆధమజాతి. వీభవా! ఏమి 

కూసెదవు? నీవలె వలివాడనై పీనుగుల సోము, 

వాడను కాను నౌ కులవృత్తి నే జరిపెద. నీవతే స్నాన సంధ్యానం వన 

ములు మాని పీనుగులు మోసి పిండములు దిని భన మాోర్టించి బ9తుకను 

కదా ” ఆని “శివ పంచాక్షరీ జపం బొ ర్వి నీన్నాక దెబ్బన భస్మము చేసెద* 

అనుచుండ. భీషణుడు “స్వామీ ఈమె శీరంబు నరకుండని నాజ్ఞ  యెనది 

మే రడ్డ్రే కాని మిమ్ము( బట్టి కట్టి తీసుకు పోదుముో అన నాతడు ఖయ 

వడి “నిచబటీ వార్త నా భార్యకు చెప్పీ నన్ను కొపొడు” డని అ9తిమోలునుు 

శ సంఘటన మరే కథలయందు కానరాదు 

ఇందు హరిళ్చందుుడు భార్యను నరకుటకై కత్తి యెత్తగనే విశ్వా 

సితుర్గొడు వచ్చి వారిందినను వినక నరకుటకు వుద్యుక్తుడు కొగా శివుడ 

వంత్యత్న మైనట్టును నొతడు అందరి పూర్వజన్మ వృతాంతములు దెల్సి తిరిగీ 

రాజధానికి పంపినట్టును కఅదు. నాటకములలో నెచ్చటను ఉత్తర హరిళ్ళం 

చోరిపాఖ్యాన 

మంతిగా శివుడే నియోగించెను 

ox థ కొనరోదను. ఇందు నక్షత కుని హారిళ్చ్ళందు9నకు 
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ఈవిధముగ యీ నాటకము నరిదు యెన్నియో కొం శ్ర విషయములు 

ప్రివెళ పెట్టినను నవి సహజముల్తై కథాగతికి దోహదము చేసినవి. అనాటి 

శాలమున నిది మిక్కిలి విఖ్యాతి వహించిన నాటకమే గాక ోనుమనోరక 

నభో వారిచే ప పందర్శింస బడిన ప్రసిద్ధ నాటకమని చెప్పవచ్చు ను, 

హరిశ్చర్యద నాటకవను = నాదెళ్ళ పురుషో త్ర త్తవం కసి 

నాటకము నాదెళ్ళ పురుషో క త్తమ కొవిచే రచింప బడినది, ఈతడు 

పహారా నేషనల్ థియేటర్ |గంఢక రగా పేర్కొన ఐడినాడు, ఈ 

నాటకము జ్ర స్టే మేథా దశిణామూ ర్రికీ అంకితము చెయబడినడి 

ఇది యాఢునిక నాటకాను సరణిమ్రై నాంది |పస్థావనలు లేక యంక 

విభజనకు బదులుగ రంగవినజనము కలిగి యున్నది, నాటకాంచమున 

భరత వాక్యమునకు బడులుగ ఫలితార్థ అశీర్వవనము చెప్పబడినది, ' 

“౪ క్తి త్రీమన్మబ దే వ్రరానుగ్రహంబుననే ఈ ఈ వ పూర్వముగా 

శ్వం[దుఅ (వవర్రనలు వారివలె సుఖులై కీర్తినంతులై  వరషశ్వర 

హ్మత్రులై యండెదరు గాప్తత. శ్రీ మేథా దక్షిణామూ ర్రి చేవతార్భణ మస్తు” 
ఆని భరతవాక్య సరణిని పేర్కొన బడినది. ఇండు సంభాషణలు తేట తెను 

'గసలో (వాయబడి యున్న వి. పశిష్ట వి శ్యామి|తుల శపథములను బఎశీలించిన్ 

ఇది తెలియగలదు. . 

వశిష్ట: “ద్నిన పలుమారు కన్నెట్టజేసి కడుపు మంటి పట్టజారిక్ష 

అసూయతో ననె నన్నెంచు నా [బహ్మత్వము విడనాడి యీ జందెము వూడ 

వరికి కారము చేయించుకొని స్మకానపు డుమ్ము మెన బూసికొని పుట్జె చేబూని 

1. హరిశ్చంది ని నాటకము- ఇది బుధవిధేయ ప పతిికాధి "పతియు ఏ నేవ 

నల్ థియేటర్ గంంథక రయ నగ, నాదెళ్ళ పురుషోత్తమకవి, ఈ 

గ౦ంథము ముందు పేజీలు జీర్ణమగుటచే కొన్ని వివరములు తెలియుట 

లేదు. మొత్తము 190 శే పీకీలలో కథ కలదు. 
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హింపగలిగను { "టకాధీని, mo గ తాళము లతో పాటలు మ్య వాయబడి యుస్నవి- 

కుందు. ప హిందీలో ద్రాక్టన కూడ కలదు, 

శ్రి కలాఫిలాషక రావరసూరీక 

తీ చిత హరిశ్చం ద్రీయము ॥ నాటకము ! 

(సెట్టి లక్ష్మీ నరనింవాము) 

య. ల . లో శ 
ల 

పది: యారంకముల నాటకము. రంగ విభజనము కలిగి మిగుల 

విస్తారమె 179 పేజీందరకు నాటకమున్నది. కలాఖిలాషక కావ్యమాలిక 

సంఊదశతుతగు మారేవలి రామచంద్ర శాస్తి " 9గాహు తమ మ్మతుప్త గు సెక 
నై ౧ టై 

హా అడ్నీ ,నర్గసింహము. నాయు శుగార్తి. హరిశ్చం్మద కావ్యమును భూః ర్వ యిట్లు 

రొ_నిరి. చిత హరిక్సం ౦ దీయము మా కావ్యమాలిక లోన తొమ్మిచవ 

ష్వుముం. నక్షత్రకుని జననము మొదలగు చిత్ర ములచేత | గంథనామసు 

సౌర్ధక్యము... హరిళ్ళందం కథ నింతకు శాత్యపే పలువురు నాటక రూప 
శశ లా 

వెలువడుటక ఏ కారణము దాని గ గొరవమే. 

ae 

ఇది 

Ee కావ్యము తమమ్మితుం *దేశము పెనను ఎత్న్మేనర పింహాసుగారు 

రచించినట్లు తెలియుచున్నది. కావ్యములలో వలెనే నిందు నాందిక్తే. ముందు॥ 

అవతారిక కలదు. ఇందు సుమారు యేబది గధ్యవద్యములు గలవు, 
మృత్యుంజయున క నాటక మంకిత మొసంసటచె యీశ్వర (పార్టన కలడు. 

అనంతరము కీరాబ్దిని మధించుట, శివుడు గళమున గరళమును మింగుట 

మొదలగు. విషయము. లిందు వర్ణింపబడినవి.  విథమాంకమున చాందీ 

(నాటకము) సెట్టి లక్షీ 

విజయ రామరందర = ఘహాిషర ౩ శాల, విశాఖపట్టణం. 1918... 

(2) పీఠిక చిత హరఠిశ్చందీరియము. మారేపల్లి రామచ రంది కా శ్రీ శ్రీః 



372 హరిః ఎందో y పాఖ్యా నము 

ప్రస్తావన సంభాషణ కొంతవరకు చితముగ నే కలదు, ఇండ్ 

చిత్రం హరిక్న్వంద శప మిము విమర్శింపబడినది, 
లో 

మారిషః “బద్ధక ములో నా పెద్దన్న, ఇతడు తన నాటక మునకు” “చిత 

హరెక్చోందీరియ' మని యెందుకేత పేరు పెట్టినాడు? ఇందలి చిత 9ములేమి?” 

సూత: “ఇది అతని నడిగ్ నేను తెలుసుకున్నాను. బద్దకులలో బర్ధకు 
డగు తాను ఒప్ట వంచి వ్రాయుటయే చిత9ములలో. చితరిమటి, ౦ఆదుచేక 

తన నాటకము చిత9 హరిశ్చంద్ర యమట,” అని హాన్యముగా వరించిరి.ఏగ్ 
tar 

వీరేవలింగము.. పంతులుగారికి శిష్యులట. 

మారిష: “వీరేశలింగముగారి గరింశము నీతులు బోధించుచుండును 

ష్యుని గంరిభ్ర మేడ్చినవై యండును.” 
శె వ) 

నూతి: నెట్టి సేరు, లింగము వదిసేర్లు” అన్న సామెతనుబట్టి వీరిపేరులే 
తారతబ్యుముసు నిర్భయించును. శూదు9డైన లక్మీనరసింహము |బాహ్మణాగ 
న్ు? వైన పే కలింగాయుగారది పాద సేవకే అర్హుడు 1 

ఆని వీరేశలింగముగారి పె గల అభిమానము తెలియజేసెను. 

|పేస్తావనాంతబుందు. కూడ పాతసూచన చితముగా చేయబశినడి' 

స్ఫూతధారుడు పండితుల యెదుట నిండు నభలో పాట పాడుటకు 
ta గజ మాచేమ డళ్లుశు కా కాడని తెలుపుచు. 

“ఆంధకారంబు నలుదిక్కు లావరించి 
ఇ ఆల్ శక్ కు Ww క్ 
పే ౧ గో మ సో లై న్నుడె (గుచ్చ: హబ తా న్నిదిశల 

కరిగి రా[తుల సంతోవమందు పగలు 

కెకికాంధత చాల జగ [త “పిడి” 2 
ఈ 
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§74 హరిళశ్చందోపాఖా నము 

అనుచు నేలమీద తన్నగా మాలెతలు జన్మించిరి. ఇదికూడ నిందు 

విచితంమ. ఈ విషయము ఇతర హరెశ్చంద నాటకములందు కానరాకున్న చి. 
ఏ రిరువురకు 

“సుమననులు మధురాధర సుధను గో9లు 

చున్న కొలడిని కళలు తగ్గొందకుండ 

నధికమౌ యీనెలంత యాననములు 

చందు9నకు మతికలిగింపజాలుగాదె” *. 

అని అర్ధవంతముగా నక్షతరికుడే “చంద్ర”, మతో యని నానుము 

తొనంగాను, 

ద్వితియ రంగములో యజ్ఞము చేయు హరిశ్చందునితో పారికంభ 
మెనది. ఇందు గణపతి పాతం విదూషక పాత 9గా హాస్యము" కై సృజింప 

బడినది. ఇతర కథలలో వలెనే నిందుకూడ విశ్వామితు9డు ఏనుసమిద 
మనుష్యుడు సిలు వబడి రత్నమును గోటితో మీటినంత పొడుగు బంగారు 

నాణెముల కుప్పను కోరెను. గణపతి ధనాగారము శాన్యమైనదని తలిపెను. 

విశ్వామితు9డు రాజా నీవు లేదనిన వెళ్లిద ననెను. ఇచ్చటనే హరిళ్ళందుిని 

సత్యనంధతకు పరీక్ష పెట్టను, రా జెట్టయినను తీర్చెద ననెను, విశ్వామితుండు 

బెడిరించినను రాజు మాట విడువలేదు. ఇచ్చుట తింళ0కువాత కూడ 

ఫృజింపబడినది, తన మాటను కాదని సత్యసంధుడై నిలబడిన హరిశ్చందు9ని 

వంతమునకు తి9ళంకుని స్వర్గమునుండి తో9సివేతునని బెదిరించి యెట్టయినను 

తనయునిచే అబద్ధ మాడించునట్టు చేయుమనితెలిపెను.  తిశంకుడు వచ్చి 

యెంత విచారించినను తనయుడు మాట తప్ప లేదు. ఇందు హరిశ్చంద్రుని 

కుమారుడు గౌరనాదుల కథలోవలె లోహితాస్నుడు గాక రోహితావ్వడుగానె 

పెర్కొనబడినది. * కోపముతో విశ్వామిత్రుడు శిష్యుని వెంటనిడుకొని యేగెను' 
హరిశ్చందుడు వళ్ళిని జూచుటకై యరణ్యమున కేగటకు నిశ్చయించు 

1 చిత్ర వారిళ్చ. వ్ర. ప్ర. రం. పేజీ. 18. పద్యం. 19. _. 
2 “చిత9హ, ప అం. ద్వి, రం పే, జీ. 21 హరి: తండీ9 దేవతల 

కరుణవలన రోహితాశ్వుడను పౌతు9శు మీ కొకడు కలడు.” 
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కొనెగు. తదుపరి డితీయాంకములో కాకి,సరస, కోకిల అశు వాతలు 

అర్థవంతముగా కల్పింవబడినవి. వీరి సంభాషణ వలన చందమతి పీడ 
కలలు గాంచుచున్నదని నందుచే ఆరుంధరీదేవిని పూజించుటకె 
చం, చమతికూడ భర్తతో నడవికి యేగుచున్న ట్లు తెలియు చున్నది! 

వేఒకేగిన హరిశ్చం|దుడు గణపతితో పరివారమునకు దూరమున 

కరగుచు౩డ మధ్యలో ఉద్యానవన మొక్కటి చూచెను. చల్చని పిల్వవాయువు 

లకు ముద్దలెరి. ఇంతలో చందమతి పాడుచు యేతెంచెను, -వారు వాల్మీకికి 

" మనుమాం డమసి తెలుపుట విశేషము. కామములో మితిమీరిన కన్యలు 

తీరు-మని రాజును వేధింప సాగిరి, అప్పడు గణపతీ మాలెత 

లత్రో “మీ బుగ్గ తెంప పొడుంప్మాత నూజీ నూటిన నా చేతిమీద కాసిన వీటిన్స 

కాయలంటారు ఇవి రెండు కలిసే లెంపకాయ లవుతవి. కలువమంటాకేమో 

చూడండి” అనుచు హాస్యముగా పలికెను. ఇందు గణపతే వారిని కొట్టి 

బాధించినట్టు కలదు. సాధారణముగా నాటకములలో మంతియగు సత్యకీర్షి 

రాజు ననుసరించిపట్టు గలదు కాని యిందు “గణపతి” పాత కల్పింప 

బడినది. చండమతి అసమాన సౌందర్యవతి. మాలెతలు యీమెను చూ; 

ఆక్బర్య చకితులై రి, 

ఇందు హరిక్సం దుడు తన సత్యసంధత నిలబెట్టుకొనుటకై సమస్త 

మును వదలి |పత్యేకముగా కాశీక్షేతమున కేగెదనని తెలుపుచు, “అక్కడ 

అనేకులు తీర్ధయాత్రకై వచ్చుచుందురు. వారిలో ఎవ్వరో నన్ను కొనుక్కొని 

అయినను. మీ అప్పు. తీర్చవచ్చును. అలాగును. తీర్చలేనియెడల కా! 
విశ్వెశ్వరసా_మి సన్నిధిని తల బిద్దలుకొట్టుకొందును"'. అని వల 

ము 

చే సి మ ॥ | 

Mt 

. మ 

1. చిత9, హా ద్వితీయాంకము. ద్వి రం. పేజీ=ర్1. 
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తిరిగ వెడలిన విశ్వామితు9డు సాధువైన హరిశ్చందు9ని భాధింప్ప 

కు విచారించుచుండెను. కాని కర్తవ్య వరాయణుడె “కోవంపు తక్క టరం అమి డ్ 

వడి” పుటి తోడువడుము నాకు" అని విళా ఏమితు9డు కోరను. తన దంత 

సూతం వల జన్మించుటచే నాతడు నంతఘాతుడని, సంధ్యాకాలంలో జన్మిం 
క రో 

చటవే రాక్షనుడని విశ్వామి తు9డే పేర్కానెను, కాననమునకేగు రాజువెంట 

గజవకి కూడ గలడు. ముందు కార్చిచ్చును దాటిన పిమ్మటనే వీరు మాయా 

ని 

ఇందు నాపేరు నాడి కానని చెప్పికొన్ననే కాని కార్చిచ్చును దాటుట 

కోకమని నెజింగించిన ఆగ్ని చల్చారునని కలదు. తుదకు చందం మ తియ 

ఇందు విశాఇమితు?డే కాలకౌశిక వేషమును, దంతభఘాతుడే కలవాకం$ త 

వపమును భరించినటుల కలదు. ఇందునూ హరికృంద్భాడు చంద్రమతి గశమం 

I నో నె 
చలి మంగవమాతంక్తునుచూచి గు ర్రించుటచె చ ంద్భమతి త నభ ర్తనుగు ర్రించిన ది 

"| | - నాటో న ఇల ఒల్లో న్ సవా మునకు కూడి రోహిలుని. చెలికార్యడు వచ్చి మూర్చిలి: హరిళ్చండు' 
అకు 

» 

॥ న లల్ల - లా వ ళ్ లి _ al , సెల, నే ప “కురచ పటం. తెలివి కెప్పించినటుల క లదు. వీరబాహుడు కావ్యం బై he బి 

an] అచు 

ఖా /" శ శి wm లు 1 ౮ Cu లో ల Pa వది వనమున చావక విక్వాగుతుం డే తెలి పెను. హరిఖ్బందు9 డు 

వానల నతో వదె రాజహాఅనక వశా-న్వ 
” డి వు 

| . po ని 
ఖీ కు వధముగా నిండి కొన్ని ంంభటసంతో కొన్ని పాత9ల కలి తో 

ఖ్ 
న Pre 

= రొ సవెకంా రచింవబడినడి, 
Cu 

జ. 

శా డం oa ల్ 
లో ల్ జ్ కంల వంవాపషణలు, పదంములును చమత్కారయుత మై యొటెై 

చ 
=a 

ట్ర్ కా —_— Wa ళో జ న్! ¥ న్న యూ ప్రా న్ స్తై రు ను గూ అప్పారావు గారిటు ఎర్క్కై నిది, 

క రా 

వీరి చితి హాకక్చండిరియము. (1918) నందలి కథ జల అతి. హరక్నందిగయము ( ) నందలి కథ, ప్రాచిన 
wea 

tram టు డా స్స వె 

మంచ, కొని బస్టకు లలో క తాను ఒడలు వంచి వారియుటయే చిత 9 
a al 

ములలో చితరమటి, దుచేతనే తన నాటకము చిత త్ర హరిశ్చందీ9 య 
మైకబ్లు హారరిరావనిచే. చెప్పించినాడు, కొని నిజముగా ఇందు ప్రతి 

1. తెలుగు నాటక వికాసము-_పి, యన్, ఆర్, అప్పారావుగారు "పేజీ 808 
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రా లని శుల్లో ఇ జ సన్ని బశ మందును ఒక్కా మా చితరమును సీర కల్పించి యున్నారు 
గా య ళీ ఏశ్వామిత 9 వశిష్టుల సంవావమును సూరి కారుడే సూచించినాడు. నా 

చ 

పా్ళోరంభమందు విశ్వామితు9క్షు హరిశ్చందు9ని సాధింప సమర్గుడెన శిషు)ని 
జ ఛై న! 

అ క నక్షత 9కు న-రుదు9డు తన జటలనుంచి వీరభదురిని పుట్షించినటు పుజించును. 
లు లు ర్తి 

హరిశ్చందం = నాటకము. ఎస్, భనానందము పిల్లె, 
ఈ నాటకము ఎఎస్... భవానందము పిశైగారిచే రచింవబడినది. నాట 

కమునందు వారి అభ్మిపాయము తెలియపరుచుటయే గాక [పతి యంకమునందలి 
సారాంశమును పేర్కొని3. మొత్తము లీ1రి పేజీల పెద్ద నాటకము, ఇంక పెడ్డ 
నాటకము తెలుగున మరిలేదనియే చెప్పవలెను. అంకము*ందు రంగ విభజనము 
కలదు, 

న ఆక. న దేశస్థులు పురాణ కథలను వినుటయందు చదువుఓ నుందు 
నాన క్తి గలవారగుటదే హరిశ్చంద్రుని చరిత |వాయుపీకు [ప్రారంభించి 

కాలానుగుణముగా కథతో మార్పులు చేసితినని పేక్కానినాడు. “మనదెళస్టులు 

పురాతన చర్శితముల యందును మిక్కిలి యాదరము ”౨వారై వలుమాజు 
వాని జదువుట యందును వినుట యందును గొంచెమైనను సోమరితనము కేక 

ల ఏ ర లబ తక "ని పజ యుండుట నె సర్ది మగుటచె వారలక యుతమ పురిషవుని చర్మికముశు = Wem 

a] 

ర ఒల్లో రొ en re వే బలుకు దం 

ందుపబిళు [య యుట మై మని నెచుటచె etn 
ళు 

ని గాలానుపారముగా బ్ 

చి గా wT UA 1 ధా చం సాని wu యానం గా లఫినిని | ఎ౩పించు న్నాను అం యువాద్దా*ము దు పనై 
యు 

శ 7 అద ల? ఒలు rm మ ఇ a Mm AN క కా muy రప ఎ గుందాౌంణలు వాతలు కూడ వెయ :నైనవి, నాటక ర హా 

హరిశ్బందుని వివాహమ్లు © హితాసు ని ఎవ ము అరు 0 

కోసఐదేశమునకు ముఖ్య పట్టణమగ అ మోధ్యను నారు ఎరు చక్రవర్తి 

అలో మొదటివాడగు హరిశ్సంద మహారాజు పాలించుంచువడెఎ. కొంత 

మంది మునులు వచ్చి క న్యాకుబ్దమను "పీషగల రాజమున కధశ గరుడ “ఏ 

చం దదయుడను మహారాజు తపస్సిద్ధివలన బడసిన చందమకి ౮ 

కన్నియయొక్క రూప లావణ్యాదులను గుణాతిశయమును వర్జించి వివాహ 

మాడుమని కోరిరి. వెంటనే రాజు బయనమై యా పట్టణము చేరెను, 
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“జన్మాంతరాధి కృతకర్మ విపాక జె 

బోస్మీలతి క్యచన కస్యచ నానురాగ 3" 

అమ న్యాయము చొమ్మున చంరదమతి రాజు కంఠమున పోొోరముంచెను. 

స్వయంవర మునకు వచ్చిన రాజలోఎ ము తిరిగి వెళ్ళిరి, అమెను వివాహమా శై 

mw fF కొన్ని దినము లచ్చటినే యుండి రాజు భార్యాసమతుడై పట్టణమునకు తిరి 

వచ్చెను. కొన్ని దినములకు దేవదాసు యను ప్యుతుడు జన్మం చెను, 

తదుపర దేవేందున్ కోలువున జరిగిన వశిష్ట విశ్వామ్మితుల వాదోవ 

వాదముల వలన నిశ్వామి మితుండు హరిశ్చుందు9ని నొక కంటి కని పెట్టుచుండెకు, 

ఇది యిట్టురడగా యయోధ్యా పట్టణ సమీపమున నున్న యడిపికి సమిధలు 

దర్భలు మొదలగువాని కొజకు వచ్చిన వశిష్ట విశ్వామిత9 శిష్యులు ఒక 

చెబువు గట్టున గలసికోనిది. ఇచ్చుటనుండి పథమాంక పారంభము 

కలసికొనిన శిష్యులు వాదోపవాదములు చేయగా అందు విశా 

షు లోడిపోయి తమ గురువుతో ఆ సంగతి తెలియ జెప్పగా నాతడు 

హరిక్చందంన జూడ బోయెననీ చెవ్పబడినది ఇచ్చట వారి శిష్యుల వాద 
నకు విశ్యామితుండు హరిళ్చ ౯దు9ని గృహమున 'కేగుటకు తగిన సంబంధము 

కానరాదు. అచ్చట విశ్వామితు9డు నూరులక్షల సువర్జములు మాత9మే కోడి 

ట్ బడినది. తదుపరి హరిశ్చందు9డు సర్వరాజ్యమును విశ్యామితు9 

నకు దానముజేసి వాగ్దాన ధసమునకై కాననముల కేగుచుండ తల్లియగు చిత9 

ఖ కొడుకును విడువలేక వెంబడింపగా రాజు తల్లి నోదార్చి తిరిగ పంపినట్టు 

వెప్పబడినదీ. ఈ తల్లి పాత9 మరి య హరిశ్ళందం కథయందును కాన 

రాదు. రాజును వెంబడించు న నక్షత 9కున కు బములుగ నక్ష త్యౌళుడని మార్చ 

బడినది. వారు యరణ్యమున పోవుచుండగా నక్షతేంకుడు యాకి లియని 

వారిని బాధించుచుండ పరకూనందుడనువాడ వచ్చి మీ తల్లి మూర్చబోయినది, 

పట్టణమునకు తిరిగి రమ్మని పా9ధేయపడెను. రాజు బుణము తీర్చనిడె 

నగరమునకు పివేశింపనని చెప్పి సరయూనది గచైక్కెను. ఇంతలో 
త్రి మారువేషమున వారిని గలసెను, 

A 



శ్రీ కలాభిలాషక కావ్యమాలిక లల 

వారు ముందుకు జోవుచు నొక పెద్ద గుహాద్వారమును జూచి నాద్వారము 

గుండా బయటకు వచ్చిరి. ఇచ్చట యీ మార్పులకు దగిన సమయము 

పియోజనము లేకయే వర్ణించెను. వారు గోమతీ తీరము చేరగా విశ్వా 

మిత్ఫున శిష్టుడొకడు మునివేషమున వచ్చి తల్లి దిక్కుమాలిన చావు చచ్చిన 

దనియ నయోవ్యకు తిరిగిరమ్మని చెప్పగా నందరు గోడగోడున ఏడ్చిరె, 

రాజు మునివరుని ధనము చెల్లింపని డె తిరిగి వెళ్ళనని చెప్పెను. 

తడుపరి హరిశ్చందు)డు గంగానదిని చేర స్నానమాచరించి నౌక 

వనము పివేశింపగా వైఖానసుడు, వశిధరుడు, సారంగుడు యను మువ్వురు 

న:.కులు వచ్చి చంద్రమతి తండి సరరాజులచే చంవబడెనని, ఆ రాజ్యము 
రై లలి 

నేలుకొనమని జోధించిరి. కాని రాజామాటలను పెడచెవిని బెట్టి ముందుకు 

సాగి కాళీ కేగెను. 

ఇందు భేకాళుని సంఘటన, కార్చిచ్చు విషయము వదిలి పెట్టబడినది" 

రాజు మనస్సును వరీక్షించుటకై “పైవిధములగు సంఘటనలు కల్పింపబడి 

యీతని మనస్సు నావర్షింప వేయుటకే నుపయోగించెను, కాని నర్మ 

రాజ్యమును ఆకారణముగా దానముజేసి ఆడినమాటకై అడవుల వాలైన స్థిర 

చిత్తున కిట్టి తేలిక సంఘటనలు చేకూర్చుటలో సమంజసము కానరాదు. ఇటు 

అనే కాకీకే కరమున నక్షతేంచుడు కడుపు నొప్పియని బాధపడ మింతి9 

వైద్యుని విలువ నాతడు రాజుతో రహస్యమని చెప్పి రోగి రోగము ప్రమాద 

కరమైనదని చెప్పెను. వెంటనే దొంగరోగము నకించెనని చెప్పబడినది. 

ఇట్టి యాటంకములు దాటి వారు విశ్వేశ్వరుని దర్శించిరి, _ విశ్వా 

మిళు9ని శిష్యుడొకడు తాను ధనము నిచ్చెదనని నమ్మిక పుట్టించి తానిచ్చు 
ద9ివ్యము రెండుడినము లకు వన్నె తగ్గునని దెలుప -రాజు సమ్మతింపక తిరిగ 

యొక సత9మున పివేశించెను, _ విశ్వామితు9ిని *మ్యడే కాలకంఠ వెషమం 

ధరించి చందగిమతిని దాసిగా గొని నూరులక్షల సువర్ణము లిచ్చెవనని డెలి 

పెను, హరిశ్చందు9 డాధశము గొని చంద9మతిని విక౦ియించగా దెపదాశు 

నితో కూడ నామె కాలకంఠుని వెంట నేగెను, ఆ ధనము గొనిన నక్షత9కు 

డింకను లంచపు ధనము తనకు రావలసినదని హెచ్చరింపగా హరిశ్చందు9డే 
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నొక దివ్య భవన మగపడినది. రాజు విశ్వసించెను. వెంటనె విశ్వామితుడు 

తన తపములో సగము రాజునకు థఢారపొ'సెను తదుపరి వారి యాశేర్వచనము 

నొంది రాజు యయోభ్యానగర మునకు తిరిగివచ్చి సుఖముగా రాజ్య పరి పాలన 

గావించెను. 

ఈ విధముగా ఈ నాటకమున విశ్వామి తుని మాయలన్నియు తన 

శిష్యువ సహాయముననే గావించి “ఇటుల పేర్కొనబడినది. 

ఈ నాటకమునందు మరేనాటకమందును కానరోని పాతలు కలవు; 

అరుపడియేడు (67) ప్రధానములగు పాతలు, యివిగాక మంతులు సామంత 

రాజులు అమాత్యులు సేనాదిపతులు పిభువులు సేద్యము చేయువాండుి, 

న్యాయస్థా ననులలోని కావలివొండు, సంస్థాన విద్వాంసులు, మాగధులు 

మొదలగు పాతం లాయో సమయములందు పీివేశ పెట్టబడినవి. 

నాటకములో నాందీ (వస్తావన లు లేక యైదం కముల రంగ ఎభజనము 

కలదు, అయోధ్య, అయోధ్యా పారింతము గందిలి యరణ్యము కాశికిటోవు 

తో9ివ్య కాశిలోని సృళొనము మొదలగునవి యిందు రంగస్థలములుగ గైకొన 

ఇడనవి 

ఇందు చర డమతి రాజుతో వేటకు వీగక ఇంటినే యుండినట్టును వేట 

నుండి వచ్చిన హరిశ్చర్యదుడు భార్యతో ఈ విషయము తెల్పినట్టును కలదు. 

ఇటులనే చం్యదమతి కాలకంఠుని గృహమున బియ్యము దంచుట మొదలగు 

పనులు చేసినటుల వర్దింపబడినది. అచ్చటచ్చట దానికి తగిన విధముగా 

వాడుక భాష ప! 

కాల కంది; “ఓ సే చంది అఆ టీయ్యం తెల్టగా సుబ్బరంగా దంపేవా 

లేదె జఅకానూ? యేవోనమ్మా సీ నియ ష్టం ఆయనిష్టం మద్ది న్నా కెందుకి నిష్టూరం.” 

ఇందు అచ్చ టచ్చట భాగ వతాది పద్యములు “పాడ జొప్పింప బగినవి 

హూరిశ్చుం దుడు రాజ్య పాలన చేయునపుడు మం్మతీతో యిట్లనెను. 

med 

1 తృ_అం-ష-రం_పేజీ. 270, 2 భాగవతము అష్టమ సం: వ్ర కీరీ 
జ 
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శా కారే రాజులు రాజ్యము ల్లలుగ వే_గరో్వోన్న తిం బొంద రే ? 

వారేరి సిరి మూటగట్టుకొని పోవంజాలిరే భూమి పై 

బేరైనం గలదే శిబి | పముఖులుం |బీతిన్ యశఃకాములై 

యీరే కోర్కులు వారలన్ మరచిరే యిక్కాలమున్ భార్లవా! 

ఆను భాగవతమునందలి పద్యము సమయానుకూలముగా జొప్పించెను,' 

ఈ కవి తన నాటకములోని కొత్తవిషయములను గూర్చి యిటు 

పేర్కొనినాడు, 2 

ఆనగా నిదివజకు తెలుగుభాషలోనున్న హరిశ్చంద్ర నాటకములలో 

నిందులోని సంగతులు చాలవజకు లేవు కనుక నీ నాటకమునకైన వ్యయ 

(పయాసములు వ్యర్థమని తలంప వలనుపడదు. ఆ మార్ను లన్నింటికిని 

దగిన కారణములను జైప్పుటకు ముందుగా [గంథకర్త స్వభావోకికి దగు 

రీతిని నాటక కథలో లేని దానిని చేర్చుటయును నున్నవానిని కొన్నింటిని 

త్యజించుటయు జరిగినదని చెప్పవలసియున్న ది. 

ఆంలియగాక ఈతడు విశ్వామితుని సృష్టి పెకూడ కొంతవరకు 

నమ్మకముంచక కేవలము లౌకికమైన మాయను మ్మాతమే కల్పించెనని సన్ని 

వేశములను [ప్రవేశ పెట్టితినని పేర్కొ_నినాడు, అటులనే అలౌకిక విషయముల 

నంగీకరించని ఈతడు తన కల్పనలను మానవశ క్తికి పరిమితమైనవని యట్లు 

చెప్పినాడు. 

సర్వజ్జుడగు నీశ్యఠుని కొక్కనికే సృష్టి, స్థితి, నంహారము లొనర్చుట 
షా బబ థి లు 

కధికారము కలిగి యుండగా దక్కినవా రట్టు చేసిరనుట స్వభావ విరుద్ధము. 

“ఒకవేళ భగవంతుని యకు[ గహము బొందినవారు భగ వత్సమానులయి సృష్ట్యా 
దికమును జేయ శక్తి గలవారగుదురని యొప్పినను నట్టి క్రి మంచి మార్గము 

నందున్నచో నలవడునేకాని చెడు (తోవను బోవువారి కలవడుట యుండ 

క్షే హరిశ్చంద్ర నాటకము (ప్రథమా, షష్ట. పేజీ. 49. 

2 ఉపోద్దాతము. పేజీ 21 
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కూడదు.” + అని దాని కనుగుణముగా నాఓక్ము నందిట్టు చూక్చులు జేసితి 

ననీ తెలిపినాడు, 

(1) విశ్వామితుడు మృగములను సృష్టించుటకు బదులుగా ఆతన్ని 

శష్యులే జంతువులను దెచ్చి నగరమున విడిచిరి. 

(2) మాయా లేడికి బదులుగ యడవి పందియు, ముండ్ల పందియు, 

వేటగాం్మడను వంచించి తప్పించుకొని విశ్వామితాశ్రమము చెరినవి. 

(శ్రి మాతంగ కన్యల సృష్టికి బదులుగ విశ్వామ్మ తునికి శుశ్రూష 

చేయు శిష్యురార్మడిద్దరు హరిశ్చందు డొంటరిగ నున్నప్పుడు వచ్చి వివాహ 

మాడుమని కోరగా సేవకులు రాజునకు తెలియకుండగనె వారిని గొట్టి 

వెడల గొట్టరి, 

(4) ఇందు విశ్వామి తుడు వచ్చి తన కన్యలను వివాహమాడుమని 

కోరినట్టు తీసివేయ బడినది అట్లు విశ్వామ్మితుడ. వచ్చి యడిగినచో నాతని 

గుట్టు బయట పడునని కవి యభి పాయము. 

(5) విశ్వామ్మితుడు తన శక్తిచే యగ్నిని, నదిని, వర్షమును, భూత 

ములను, ఉరుములను మొదలగు వానిని కల్పించె ననుటకు బదులుగ మండు 

వేసవి కల్పింప బడినది, 

(6) గడువు నెలకు బదులుగ నలుబది దినముణుగ మార్చెను. ఇట్టి 

మార్పునకు తగిన కారణము తెలియరాదు. 

(7) అటులనే నక్ష్మతేశుడు రాజును బాధించెనని విడువ బడినది. 

(8) హరిశ్చందుడు భార్యను వికగ్గియించుట తగదని వదలి పెట్టి 

కాలకంతుడు వచ్చి తనకు స్రీ దాసీ గావలెనని చెప్పినందున ధనము తీసికొని 

ఆమెను వానివెంట పంపినట్టు చెప్పబడినది. హరిశ్చందు) డంతటివాడు 

భార్య నమ్ముట లోక విరుద్ధ మగునని కవి యఖిపాయము. 

CETTE HT aan eee RRR 

1. హరిశ్చంద్ర ఊపోద్గాతము. 



హరి ౦ దోపాఖ్యానము 354 

(9) దేవదాను పాముకాటు వలన మరణించుటకు బదులుగ శిష్యుడొకడు 

అల f జి | 

వానికి విష మెక్కించినటుల మార్చబడినది. విశ్వామితుండు చెయు 

లకు కుకుిడు, అగ్ని, యముడు, కుమారస్వామి మొదలగు 

బరా. నినాడు' 

మద. తము “గాల దాం 

వారు పకృతి విరుద్ధ మగుటచేత యిందు వీసివేయబడెనని కని శే 

1C) హారిశ్ట ఎందుండు చంచ9మతి మెడలొని మంగ ళసూతమును 

లలో నాతడు గు ర్రించెనని 

వదానుని కశబరము హరిక్చందు9నకు బదులు వీరబాహుడే 1) దే 

తిరుగ దోంచిన మార్చబడినది. ఇది గౌరన శంకరకవి వా9సిన కావ్యము 

(12) కాశీరాజు కొడుకు చంపబడుట బదులు గ మూర్చితుడంగా 

కాని ఇక్క్టాడ యీ బాలుడు దేషదానుగా ిష్మ్యు య చేసినట్టు మార బడినది, 

యే మాయనూ నంగికరించని కవి విశా మి ఎతు9ని రమ్ము 
యు 

కిట్టి శక్త ఎట్టు కల్పించెనో తెలియరాదు. 

(18) కాలమునకు దగినట్టుగ ఆయోధ్యా నగర వితినిధి యొకడు 

ననియు వాని సహాయమున న్మశానము 

దు 

కాశికా నగరములో నివసించి యుండె 

కల్రింప బడినవని పేక్కాన బడినది. 

ఈ మారు ఎలు గాక సమయాను కూలముగా నచ్చుటచ్చుట కొన్ని 

మార్నులను జెసినటు కలదు. ఈ మార్పు లన్నియు తనకు న్యాయమని తోచిన 

గ౦ంథక ర్త పతీ యంక పియోజనమును పేర్కొనిరి. ' వ్రథ 
మాంకమునందు జ్ఞానులకు జన్మ వాసన తప్పక ఆంటుననియు తపస్సు కంటె 

మంచి నడతయే మానవునకు గౌరవ మాపాదించుననియు, స్రీలు వలచి పచ్చి 

“మారునా నవాని ననా దా దాటాక ంరమాంన కనాను. 

1. ఉపోదాతము, 
షై 
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నను పురుషులు జెడునడతల పాలు గాకూడ దనియు ధనము సిరమెనది కాద 
గ్ = 

నియు పెర్కొ_నెను, 

ద్వితీయాంకమున రాజు పజల పై జాప్రు నా 

జూపు నాదరణము తమ ప్రభువు రాజ్యమును వదలి నప 

వంచిన విధము  జోశిమ్కులు, వైద్యులు 

వ్ 
గీ 

fa నే ౪ (| ft [బై 

మొదలగు వారి చెడు నడతలు 

నదుల పి భావము "పర్కాన బడినది. 

తృతీయాంకమున కాఏత్షేతరిములో గ రగా నదియండు డు యు స 

విధులు, దేవాలయ దర్శనము, దాసులు పడు బాధలు మొదలగు 

వాండ౦ బాధ్యతలు, నా్యాయవాదు ఎక ర్త వ్యము మొదలగ
ునవి క లవ. 

ప న కాని ణమ య్ వా చగాణ్ద పరు 
వంచమాంకమున వరులకు హాని కలిగించువారు తామే చెడిపోవడు 

రనియు తమ రాజు తిరిగి చినప్పుడు జనులు సంతోషించిన విధమును 

, ~ re జా అర ఆలం టట 

పేరొ_న బడినది. ఈ విధముగా నె యంకమునందలి విషమాయిలు 

మార్పులు క ప్ బ స్పష్టముగా పేర్కొనినాడు. గంధక ర నాటకము ంతయా 
రువ రం 

ఎ క్ ణ్ ల ర్య ఆం ణ్ 

కష్టపడి వాిసిరని ఉపోద్దాతమును బట్టియు, కథను బట్టియు వెతియొలున్నం, 
రు ఇం " 

నాఓకమందలి మార్పులు, పాతంలు కొంతవరకు నసుంజనమై] 

కల్పన అసెయే తలంచినను హరిశ్చంద్ర? నాటక రమ్యత యిందు లోపముగా 

కనబడు చున్న ది. ఈ హరిశ్చంద) నాటకము కల్పిత గాధగా పరిణింరో 

వలసినదే గాని పౌరాణిక కథా మహత్య మిందు కానరాదు, 

హరిశ్చంది దయవనలు 

పండిత యడవల్లి వేంకట కి కృష్టకాత్రీ 1 

ఏ ౧౦కి ఇలసిన చతణారిక- వే 
ఈ కావము తెలుగు సాహిత్య కెపమున వెలసిన నత్యహార. ఇద 

లి 
అగో ది ము రన 

fon 
వ =, re చున దె, సి చకా 

చరిత మును గాక వాని జన్మమును గూర్చి తెలుపు ణున్న 
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వీచితమె, మనోహరమై నూతనమై యొప్పీనది. సత్యహరిశ్చందునీ క్రీ 

మునకు, పాతికు మెరుగులు దిద్దిన కావ్యములే గాక పూర్వ చరితంమును 

తెలుపు ఉత్తర హర౭ళ్ళందోపాఖ్యాసము వంటి కావ్యములు, నాటకిములు 

మొదలగున్ వెన్నియా డల నే వ్ం కాని హరిశ్చందడు"ని జన్మమును గూర్చి 

వివరించిన కావ్యమిదియే యని చెప్పవచ్చును. శ 

“హరేః చందేే జాతః హరిళశ్చందచ౦ః అను వ్యుత 

చందు౨నికి జన్మించిన వాడు పహాదిశ - ఎ్రందుడని యుందు కథా రూపమున 

దడెలుపబడినది. ఈ నాటకమునకు పరిచయము వాంయుచు పింగళి నాగేందం 

రావు గాకిట్లు వ్రాసిరి. * “రన పొషణార్థమై వలయు స్వల్ప పరికల్పనము 

లచే నీ కథాంశమే ఈ రూవకముగా వెలసినది. ఇది ఆతని పుట్టుకకు 

సంబంధించి యుండుట నిట్టి కథ మరి యెచ్చటను కానరాదు.” 

పళాద్రి భారా. జస గోతు9డు, విది తల్రివండు9లు 
వ లా 

కామేశ్వరమ్మ, రామస్వామి. ఇక్క ది శ్రీకామచందుని భక్తడు. సకల 

“బున జప ఛభకుడు. * ఈతడు కావ పీఠికలో తమ కొంధ)9 భాష పెగల 

“ఆం ధభాష యందలి నాకు గల యభిమానముచే నసుపిసిద్దమును; 

వొరాణి” మునుగు స్ హదిశ ృండొంొదయమను రూపః మును యధాశక్తి (వా వాసినాను” 
[= 

ఈ32ధముగా ఇలపుచు తన [(గ౦థమ.ను సాంగముగా తిలకించి దోష 

ములు వరిష్కరించి తనకు (పాత్సాహ నిచ్చిన బ॥ శ్రీ బాల తర్క శసరి 

ఇనమర లకీ నారారమణ శాస్తుంల చారికిని _పస్తావనను లిఖించిన శ్రీ విద్వా 

వకానికుణతనామువఖంనాలనిలునదనకనిలాడననితలికకతకానకనదానననకనికనకతనికటడులునలుంకానాతికచాలకానావమతనచలడతతతితడ నతు తతత కలకడ దకతనందికానాతతనన ననన తరత. 

1. హరిశ్చందోగిదయము. గ౦౦థక ర్త, పండిత యడవల్లి వెంకట 

క్త ష్టళాస్త్ర, బందరు, సుభర్మా ముదాక్షరశాల (1928) రీరీ పుటలు. 

2. హరిశ్ళు దో దో9ివయము ప.చయము*, పింగళి నాగేంద్భోరా రావు. 

ల, హరికృందో౦చయము. పంచమాళ్వాసాంత. గద్యము 
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నృాల కవి పంచాంగం వెంకట రామాకుజాచార్యులు గారికి తన్ నమస్కా. 

రకములు దెలిపెకు. 

ఈ నాటకము లక్షణ యు క్తముగా (వాయబడినదిం నాందీ పద్యము 

నందే యీతని కవిత 1వస్ఫుటము గావింఫ బడినది 

శా! శ్రీతై లాద్భుత నాట్యరంగమున నత్సావ్యుండు వాణీశుడున్ 

వై కారద్య మృదంగ తాళ రవ సంవాదంబుల నృత్య వాక్ 

శ్రీశోత్ప ఫ్రై విధాన తాండవియన న్సీత్మాది సంజాత హృ 

తో్మ శంబుబ్బ నటించు శంభు డిడు వాక్కూ-టిక్టుడై (శేయముల్ 

(పథమాంకము బృహస్పతి యాశమ వనము. నందు ఇం, _దునిచే పంప 

బడిన మాతలితో |పారంభము చేయబడినడి. 

వ॥। ఆహా; ఈయా కమ కోట గక బ్నలు మిరుమిట్లు గొలుపుచున్న ద 

మహాబుషుల నివాస న్రఎంబు లెన్నెయో జూచితిగాని ఈ యపూర్వు సౌందర్య 

విశేషంజు లెంనును గాన. జాతి వైర మింకయు లేక వశేష మృగంబు 

లొక్కరీతి నతి మైత్రితో మెలంగు చున్నవి. ఇది యంకయు దారా మనో 

నాధుని సర్వభూత దయార్లి దృష్టి చేత తనే కదా !* అనుచు నుదీరముగాని 
ద/. లబ బు 

వర్ణనము గావించెను, 

మాతలి తాను వచ్చిన విషయము బృహస్పతి కనంచీంచినాడు. 

బృహస,తి మాతలిని వెంటనిడుకొని తార ననుమతి గొనుటకై యామె మంది. 

రము |పవేశించినాడు. ఆమెతో [పేమగా “సునతీ డేవ విభుడు యాగము 

చేయుచున్నా డు. యాగా ధ్వర్యమునకై నన్ము దిలువంపినాడు. యాగానం 

తర మా[శమమునకు తిరిగి వత్తునని తెలిపినాడు. అంతియగాక దూరతీర 

మేగు నాతడు తన భార్యపై గల ననురాగము (పకటించుటక్తై నామెకు తోడవ 

సరమసి గుర్తించినాడు. సఠర్య జనులకు మో చంబు గూర్చువాడె గాక 

rn 

1. హరిశ్చందో9దయకు., కృతజ్ఞత యడ వల్లి వెంకట కృష్షశా స్రీ 
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| క Draw అ న గై స్ EF వే అ తనకు [ప్రియ శిష్యుడ, వ్ర అ గో గె నియోగి గించినా డు భర్త పె ననురాగక్ష 

కలవయనను తార మనంబున నెచ్చటనో నణిగి మణగి యుండిన చంినిశ్సై 
గల [పేమ యొక్క_సారి పొంగినది. అంతరంగమున చంద సాంగత్యక్సృ 

కోరుచునూను భ్ ర్రపె ననురాగముతో నిట్లు వలికి కెనడి, ల 

చ॥ సదనము లోన నొంటరిగ సంధ్యల మజ్జన మాడ నేగ మీ 
వదనము జూచు నంతకును వాకిట నిల్పెడి దాన గానె యో 
సదమల చిత్త యే గతిని సాపడి యుండగ నోర్తు నిట మీ 
పదమును ఎడి నానుడిని పాలన సేయుము వెంటఠా మదిన్. 

అని వలికినది, భర్త పె ననురాగము కొలది యెనను వంటరి తనంబున 

మనంబు మారునమో నన్న శంక భ రకు తెలిపినది. అంతియేగాక నాతని 
వంటి తోడని బొమ్మని నిటు (వ ధేయ పడినది, 

“నాథా? వాదంబున నేమి పయోజనము. నేనును మీవెంట వచ్చు 
tb} 

దాన. మానిని మణులకు బాలురు దోడనుట కన్న వై వె వరీత్యము గలదే, 
కావు యుండకక తోడం గొనిపోూ నమ్మగహింపుడు*” ఈ విధముగా 
నామె బాలుర బుదులు సిరములు కావు నుమా :; నేదెని జరుగునన్న యను ఛి 

దూ సతి బాలుడే. న చందుడు హూ 

శన భార్యకు విధెయుడు గాడేమో*నీ తలచినాడు. ఇంకను జెవ్పదలది 
న్ 
ధీ తా ోనోధా!య 3న స్వం బెట్టయనంగాని గహ విఛానంబెట్టు ? మంచ 

వద పనస చందుకు సదవంబున వసియింవ నిత్యకృత్యం; బు నేవగిది జరుపు భో 

మనది, భార యంతతంగ మెజుగని బృహన్న ట్ర బాలుడైన న చంద్రునకు 
ళు 

క ర్రవ్కోవదేశము జేసినాడు. 

“దివిజ నాయకుడు జన్న 6బు దల పెట్టి నన్ స్నాథస్టర్యం ంబునకు దటబోడి 
మ్యాన్ మాతలినం కె బెం పెనలారు దంవతులు గవగూడి జరకూడద ను 

నని గ వజ దె -ఆ అజరిరగినడియగా,.. ప్రృురువూతుని యధ్వర్యాంబున నీకిడు హవిఃపుంజంబు 
Pe ఖో అరదం లా గం లు జ రష బుఖంబునం వంపేద గావున నీ తరుణీమజి నోంటిగా నింట విడుచుట 
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ధర్మంబు గాదు" అని తెలుపుటయే గాక “ఓ సువాకరా ; (ప్రధాన శిక్ష 

ముగుదయం దతి శిద్దా భ క్రి యతుండవై మెలంగుము. నీనే 
గానరాదు, ఇంట నుండుమని యాజాపించినాకు, అమాయక] ౪ చ ee) టు pe 

sy ల 

చందు9డు వై యనినాడు ఆంతట బృహసుతి తన పిాయ వలిచి 

యతి సుకుమారయైన నాశనిని కడు వాత్సల ల్యముతో చూడుము యాడ 

నాడు, రకు వెతకబోయిన తీర్థ మెదురై నవని సంతసించిన (జూ గ. 

య అ! hed ఏనా క్ల విషయ 

విదూరుడైన బృహస్పతి చందు9ని దక్క సకల శిష్య బారివపాతో WR 
ఎ 

జ్జ ల ప 
ళ్ 

pr 

లోకము జేరినాడు. అచ్చట ఇందు9నితో సంభాషెంచుట? ప 

ముగిసినది. పరిధమాంక మొక రనసుశలికయని చెప్పుచు. 

సారాంశ మంతయు నిందిపుడ్చ బడినది, రాబోవు కథిపె పరల కాన 

అంచినది, 

తదుపరి ద్యితీయాంకమున తార భర్త వెడలుట గమసిఐ౬ చందు 

ననురాగము పెంచుటతో పాగిరంభ ము చేయబడినది, తాక తన 

మురిసిపోయినది. తన యదృష్టము వలననే శచీధవుండు యజ్ఞ 

తన భర్తను పిలువనంపుటయే గాక, యచ్చట బృహస్పతి యొక హయినందు 

కాల ముండవలసి వచ్చెనని మురిసినది. తనివి తీర చందురీనితో కామ ౬౫ 

ముల ననుభవించ వచ్చునని తలచినది, 

క॥। “అతివకు హితుడగు పురుషుడు 

పతి గృహమున లేని యెడల బాల్పడిన గదా 

యతను క్రిండా సుఖములు 

మితి మీరగ బడయ నగును మేదిని లోనన్” ' 

యెదురు చూచుచుండను. మదన తాపము 
బా Raa ల 

పళ మింపదని వావోమునది, 
అనుచు ఆతని రాకకై 

మిక్కుటము కాగా చంద్ర దర్శ నమున గాని నది ఉప! నది 

yey “రు es 

ఈమె జాడలు చెలిక తె లొకవంక వని పెట్టుచునే యుండిరి, వు 

1. హరిశ్చందో 9 దయము
. ది. అం. పాగిరంభము 
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సాగనంపి వచ్చునంతలో చందిని కొజకై భక భోజ ముబు సిద్ధము 

చేసినది. స్నానంబుకై ఉష్ణోదకమునే గాక సుగంధ ద౦వ్యములు సమ 

కూర్చినది. పైగా ద్వార పివేశమున వేచియున్నద్మి విషయ పరిజ్ఞానము 

గల నాచెలికత్తె లామెకు చందునిపై గల మోహమును వసిగట్టిరి. 

గురువును సాగనంపి బాలుడైన చందు) డాగ9ిమయు  చెకిను. 

రామాయణ పారాయణము భక్తి ముక్తి దాయకమని వపఠింవ నారంభధభించను, 

తార వానిని చూచి మోక్షమారమునుండి వాని చి తంబు కామరస గోల కము కె 
౧ —_ ' రా 

నుంకింవ జేయ సమకటి యిట్రన్నది. “అరి నందనా! యంకురిత యివ్వు 
యల య 

నుండవై వృద్ద తాపన కృత్యంబగు ముముక్ష గంంథావలోరనంబు "సీం 

నేమి ప్రయోజనము +” అని పంశ్నించుటయే గార 

క॥ “అర విరి మకరందము గొన 

నర సెడి షట్పదిము రీతి నససమ శర కళాం 

కురమైన వెనుక నబలల 

నరయు.ట యవ్వునుల ధర్మ మంబుజ వె ర” 

ఇట అనుచు హితోవదేశము చేసినది. కామరన వరిధానంబై.న గర్పం 
బులు జదివించినది. తార పలుకులకు, చేష్టలకు. చందు డలవాటు వడెను, 

కీమముగా నాతడు మారజొచ్చెను. తార పలుకులు కరిసుముగా నాలకించ 

విచ్చలవిడిగా వన విహారంబులు జేయుచు కామరసంబున మునిగి తేలుచుండిది. 

యాగమును పూర్తిచేసి బృహస్పతి యాళగిమమునకు మరలి వచ్చెను. 
చాటున నుండి వారిని పరీక్షించెను. సర్వమును నవగత మయ్యెను. భార పె 

గల మమకారముతో సర్వమును చందు)నిమై నాపాదించి వానిని యింటినుండి 
వెడలిపొమ్మని తారతో నిట్లు పలికినాడు. 

య 

“సుదతీ ; ఈ దుష్టుని ముఖవీక్షణమున పూర్వకృత తపఃఫల 
నశించును గాన పర్గశాలకు బోదము రమ్మని ' వెంటనిడుకొని పోయెను. 

చినా 

1. హరిళ్చందొ9దయము. ద్వి, అం. పేజీ 2. 



ఫ్రీ కలాభిలాషక కావ్య మాలిక సక 

చందుండు తన తప్పిదము లేకపోయినను సుద మాటలు విని మూస క 
నందులకు వాపోయినాడు. ఏవయు కానటు తార డదు. దధ. మ్ 

ఆశ్వరకముతోబాటు దుఃఖమునుగూడ కల్షించె చెను, ఆతడెట్లు న. 

ఉ॥*వీ పసికైన నింతి యెద సింతయు జంకిడు ముప “వి 
a కై 

పాప మెరుంగ కన్షదువు జాలుని నష వ్లాప 

నూపి మనోభవ భ్రమను జొన్ని పియోక్తం గావవివన ౮ 

తాపసి శావమిష్య గని తార సదుత్తర మివ్వవ చినన్ * 
ఇవాలి ర 

అసి వగచుచు తార పై గల మక్కువను బల. ఏ 

బయలు దే రను, అట్లు బయులు దేరిన చందుశిడు కామ్య క వన పై జ ih uh యం | / 

అందలి సుందర దు క ముల కు మదన తాప మదికము దాగా ఏక 

గ్, 

గూనుకడై నాడు, రచ్చట తటస్థ పడిన తాపస న్తీన్ జూచి మాహివ యి 

గ౦హింపుమని వేడుకొనెను. ఎన్రైనను వానిని తప్పించు క నాం 

వాని నచ్శటి సరోవర మందు సుస్నాతుడవై రమ్మని చలి... 2౩ 
నె లి MO 0 SSA ష్ ళ 

డందు మునుగగనే త్రీ రూపము నందెను యోగికి హిమూ! 

ఇ జ జ ల్ వ. జ్య గ We ayy "oN న. 

కదిగాను కుసుమ కోమల రూప లావణ్యము లతో నున్న ఉం మాష. 

wm ఇ ua we fh 

గిగు పడుచు నాత డచ్చటి నున్న లతానెకుంజమంము పేక ం 
ry 

స్థితికి వాపోవుచు నిట్లు విలపించెను- 

“చేసిన కర్మ తప్పునె : వచింపగ శక్యముకాణ మోసే డూ 

కాళు జని దినం గా దా 
భూసుర వర్యు కాంత మది బొచ్చ ( 

వాసము జయు న్ను మ్బ చు వాకు బన్ను “మ స్ 

అనుచు కుమిలి పోవుచుండెను. 

ఇంతలొ ఫ్రీ మహావిష్ణువు గరుతారూకం వే కామ్య పిసి 

2. హుందా 
క్ర అం. 
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సీ॥ “అరమోడ్పు కను దోయి యానంద విభమ 

మొదవింప వికసింప మోదమెంతొ 

చికుర సంచ్చన్న మై చెన్ను మీరెడి మోము 

పీకటింపగా నెట్టి 'పెదలి నెంతొ 

కంచుక బద్దిమె మించు చన్ఫంతులు 

తెల్పడి దేలెడి ఏలువ యెంతొ 

వలువ. చాటున నుండి వన్నె మీరెడి బాహు 

యుగ ళంబు వెలిబుచ్చ సొగ నడెంతొ 

తావి మిశింత రసమయ బావి మో 

బెక్కు దళ్కున మించెడి తక్కు చెక్కు 

లంటి ముద్రందు కొందు సీయ తను చిల్క. 

బల్టారింపక జెదరెనా ! ఫలము గలదె” 

అనుచు నామెను సమీపించి పల్కారించెను తన మోహమును 

తలుచు సంభాషణ గావించినాడు. ఇచ్చట కవి సంభాషణలను కల్పనా 

చాతుర్యము వెలలేనిది. తేనె లొల్కు చక్కని పదములతో యుక్తి పిత్యు 

కులు గావించెను, ' 

సీ॥ విష్ణు: జాబిలి నని బల్కి జాగు సేయగ నీకు 

నో భిల్ల కన్యకా యుచిత మగునె 

స్రీ : ఉచితమా యిటు వల్క నుదధి కన్యావర 

నిజము డెల్పిన నీకు నెనరు లేద 

విష్ణు: నెనరుంచుట గాడె గన వచ్చినను నెద 

కనికర మూనక కపట మిడితి 

త్రీ! కపట నటుండవు గావె సీవెప్పుడు 

 విపరీతములు బల్క వినుట లేదే 

1. హరిళ్చందో9దయము. చ. అం. పేజీ, 70 
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గ్ అం | గ పెష్టు : వివక నిటవచ్చినాడనె వెలది మిన్న 

త్రీ: మిన్న తనముకు నీ కన్న నెన్న గలరె 

ప్ష్టు వ గలిగి యుండిన నీ విట్లు బలుకుదువ చె 

త్రీ: బలికితి నే సుత విపరీత భావమిచట,” 

నుచు వాకు వాదోవవావములు గావించిరి" చివరకు విష్ణు మాయ కే 

ిల్లాంగ సను వశపరచుకొనెను. వారిరువురు. పేేమమయ నీవలె సంచ 
రించి రిం చందుంనకు బాలుడు ఉదయించెను. సంతానము లేక తప మాచ 
రించు ఆరి శంకున కాబాలు నొసనంగి3. MU శాప ఉమోదోన సు కలిగను" 

ఇంతలో నచ్చటకు విష్ణువును వెదకి కొనుచు లక్ష్మి వచ్చుటచే నాతడు లక్ష్మితో 

వడలెను.. ఈ విధముగా సీ కథ సమా మైనది. 

సత్వ హరిశ్చంద్ర చరితము, 

19837 (నిర్వచనము) 

చెన్నా పగడ భానుమూర్తి 

ఇది యేకాశ్యాసము. గౌరన హరిశ్చందో౦ పాఖ్యాన కథ యంకయు 

ఎ౨తో నూక్షుముగా నూట పదునైదు (118) పద్యములలో కూర్చబడీనది, 
అద జు 

చన మిందు కానరాదు. ' 

హరిళ్చందుని వర్ధన నము తోడనే కథా (ప్రారంభము జరిగినది, 

ఉ॥ భూతలమేలు రాజులును భూరి బలంబునే నోర్చి భూమినే 

కాతప వారణంబుగ నయ స్థితి నేరిరి చక్రవర్తుల 

1. సత్య హరిశ్చంద9 చరిత్రము 

గరింథక ర్త. చెన్నాపెెగడ భానుమూర్తి, 500 హితులు 1987. 

కళానిధి ముదా9క్షరశాలయందు ముదిత ము. సర్యసామ్య సంకలిత 
ము. 

మొత్తము 115 పద్యములు కలిగి యిరువది శెండు పుటలలో 

ముదింంపబడివది. 
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యాతత విక్రమ స్పురణ నార్వురు వారలలోన నాద్యు డై 

ఖ్యాతిని మించె నర్కకమ కుత్పాబుధి చంద్రుడు సళ్యసంధ్యుడై 

ను ల ఇ" ॥ అల | OU od బౌ ము అనుష వట్వకవర్తులలో హరిశ్చందు?ని ఖ్యాతిని. బాగ డెను 

శా శొత స్మారక విధిజు డాతడు హరిశ్చందా?భి ధానుండు ఫం 

ందమతి యా పుణ్యాత్ము ధర స్థి36 

దము 
జో 

న ఇ 
లు రి 

పూత నర సుశీల 
ణ్ [4 

బీతి న్నిల్సిన ధర్మపత్ని వతికి న్వేభంగుల దోడు నీ 

ై తత్సన్నిధి నొప్పు నర్కుకడ ఛాయాదేవి చందంబునన్. 

అని సూర్యవంశంబున బుట్టిన నీతడు ఛాయా సూర్యులవరె భార్యతో 
నొప్పియుండెనని చక్కని ఉపమానముతో వర్ణించి చెప్పెను, 

అంతకు ముందుకూడా ఎంతో గాంభీర్యముగా వర్ణించెను. 

డి కల్ల వకాల మృత్యువులు( గల్ల వోక వుడు నీతి బాధలుం 

గల్ల దవృష్టి లేమియును గల్లదు దుర్ణయ చింతయెయ్యెడన్ 
గల్లదు జార చేతుల యకార్యభయంబును సవిమత్తు డై 

నబ్లడల నృమిక్షణ మొనర్చుచు భూతల. మాత డేలుచో * 

అంతియే గాక నాతడు చిరకాలము రాజ్యమును పాలించి చివరకు 

కైవల్య సుఖంబు చూరగొనియె నని వర్ణించి చెప్పెను. 

మ॥ చిరకాలంబు పీశానురంజకముగా శ్రీ వైభవోపేతు డీ 
శర పాదంబుజ భ క్రియుకుడు హరిళ్ళండు సర్వం సవా 

భరముం దాల్చి యనూన సత్య నిరతిం విఖ్యాత చారితు9డె 
వర కైవల్య సుఖంబు చూరకొనియెం వ౦జ్ఞా పభావంబునన్ .115- 

ఈ విధముగా నీ వద్య కావ్యము ఎంతో వివరముగా వాాయబడినది. 

1 నత్య హరిశ్చంద్ర చరితము. చెన్నా ప్రగడ భానుమూ రి 

114 పద్యం, 
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హరిశ్చం ద నాటకము 

కందాడై శ్రీనివాసన్ 

పోకల వెంకట నరసింహరావు ' 
జం కవల వలె ఈ యిరువురు వ్రాసిన గంథమిది వేమూరు 

యతిరాజులు సెటినాది సహాయముచే ముడి ౨పబడినట్లు పేక్కానబడినది. 
(0) ౧ 

ఈ నాటకము శ్రీ సుగుణ విలాన నభవారి క 

వారిచే పివర్శ్మింవబడినట్లు తెలియుచున్నది రు శ్రీ వేదము వెంకటరాయు 

న. వారి నాటక సరణి ననుస3ంచి పరి. నాటకమునందు మారులు 

ఇద ఐదంకముల నాటకము. సాధారణముగ హరిక్సంచోని కడ్డీల 

యంధు వచ్చు మార్పుల కంటె నిందు విచితరిముల లగు పాత9లు కలవు. 

హరిక్చందు9నకు “సత్యకీ రి యను మంతిరియె గాక మణికంధరుడను మ 

యొక మంకి జయపాలుడను సేనాపతి, వసుహాలుడను కోశాధ్యకుడు 

గలరు. అంతియేగాక వండిమాగరులు, వినయంధరుడ కు కంచుక్కి మోహన 

మితుడ ను విదూషకుడు, సౌరథి పాత9లు గలవు. 

కూ9రవర్కుడు కళిం", దేశపు రాజు హరిశ్చందురిని శత్రుం పుగ "ఏ 

పరవేశ పెట్టబడి నవి. కా౭కౌ శకుని శిష్యులుగా గాలవ, మాండవ పాత సరల 

గలవు, కాశీరాజు, వాని మంతి. వాని భటు లిన్దరు గలరు, శ్రీల పాతలలో 

చఠిచంమతి చేటి ఇందునూలిని, సుశీల చంద౦మతి పెంపెడు కూతురుగను, 

క్షే హరిశ్చంద్ర నాటకము. 

మదారాను పచ్చయప్ప హైస్కూలు సహాయోపెధాయుడు క0దాదై 

శ్రీనివాసన్ బి. ఎ. ఎల్. టి, చేతను మదరాసు ముక్యాలపేట 

పాస్కూలు తెనుగు పీధాన పండితుడు పోకల వెంకట నరసింహరావు 

నాయని చేతను రచింవ బడినది. 1756 Edition. Printed by 

Dowden & Co. ‘Purless Press 1907. ఇవ క శే. 

1%. ముతు కుమారస్వామి చెట్టియారు మెమొరిగా [వాయబడిినది. 
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కలహకంఠి పనిక త్రై౫ను పేర్కొనజడిరి. వీరనాయకి వీర బాహుని భార్య 

క్ కక్ష లేఖ కాశీరాజు భార్య. ఈ విధముగ ఎన్నియో పాత 9లు క ల్పింపబడిన సవ 

కథలో కూడ చాలా మార్ను కనబడుచున్నది. *“సుధర్మి ఇంది) 
సభలో నాటకము పా9రంభింవ బడినను నుగ9 సేనుడు 'ఆలర్కు-ని*' జముంచి 

వాని కుమార్తెయగు సుశీఎను హరిశ్చందు9ని యాస్థా: మునకు బంపును, 
రాజు నాగాడిలి కూతురుగా భావించి పెంపుమని చం|దమతి యొద్దకు నా 

కన్యను బంపును.- ఇంతలో విశ్వామితుడు వచ్చి జ్ఞా త్ర సహసార్భ్బుదంబులు 

హీరణ్య నాణెములు గావలెనని తనకు వలయుఎప్పుడు వేగ వచ్చెదనని జెప్పి 

వెడలును. తదుపరి యయోధ్యా నగర పూదోటలో చం్యదమతి విచార 

(గసయై యుండును. సుశీల “త్ర ల్రీ” యని పిలుచుచు (పవెంచి తల్లికి నగల 

నలంకరింపుమని చెలిక త్తెలకు చెప్పును. చందమతి తమ్మునితో నాడుకొను 
మసి సుశీలను పంపివేయును. చెలిక త్తెతో రాతి తనకు భర్తపె కోవము 
కలిగెనని తెలుపుచుండ హరిశ్చంద్రుడు చెలికానితో [వవేశించును. చం[ద 

మతిని సరస సల్లావములతో రాజనునయించు చుండెను ఇది నాటకమున 

శృంగారము [వవేశ పెట్టుట క్రై కల్చింప బడినది, చంద్రమతి విరహము 

హరిళశ్చుంద్రు డామె ననునయించుట మొదలగు సంఘటనలు మాత్రము కేమేశళ్య 

రుని చండకౌశికము నుండి |గహింవ బడినవి. సుశీల (పెంపుడు కూతురు) 
పాత మాత మెచ్చటను కానరాదు. 

రాజు వేట కేగినపుడు చం్యదమతి యింట నున్నట్టుగనే చెప్పబడినది. 
తదుపరి కథ యంతయు గౌరనాదుల కథను బోలియున్నది. సమయ 
మిరింగిన చం[దమతి సుకీలను పాంచాలాథిపుని యంత కపురమునకు చేర్చమని 

ఆచ్చట తన మేనల్లుని యందు దాని మనస్సు లగ్న గమైనదని తెలుపును. ఈ 

విధముగ సుకీల పాత కల్పింవ బడినది. ఈ నాటక కధ కొంతవరకు జన 

మనోరంజమె యొపి ప్పినదని చె చెప్ప వచ్చును. 



పహారిశ్చం ద నాటకము . 

వెంకటకవి + 

గారి తనూభవులు. ఈ కావ్య పైభాగమున సీ విషయము పేర్కొనబడినది. 

ఇవ గుంటూరు జిల్లా ఒంగోలు తాలూకాలో చేరిన అమ్మన బోలు వాస్త 

వృష డును శ్రీమత్కమ్మ పంక జుండును నాగినేని కృష్ణయ్యా చౌదరి తనూభవుం 

శునము నగు వెంకటకవి గారిచే రచింపబడినదని తెలువబడినది. తెనాలి రైతు 

ఇది యెదంకముల నాటకము. ఇందు గొరనాదుల హరిశ్వం ద 

వ మునందు కానరాని పాత్రలు కాన్పించుచున్నవి. 
ర్స 

1. అయోధ్యాపురి కాపులు, 

గాలవుడు. _ హరిశ్చుందుని యాస్టాన సంగీత పాటకుడు. 

నంగడు | 
ఇ _ ఎబుక దంపతులు. 
కృంగి 

ఇవిగాక 'ఈంననారి' కి బదులుగ చందియని కాలకెశికుడు చంద 

మతికి నామము పెట్టెను. ఇటులనే జాలడు, జాలి యానాది దంపతులు కూడ 

గ్రానబడిరి. ఇంతియేగాక నీ నాటకమునందు శివునకు బదులుగ దేవత 

అలో కూడిన విష్ణువు లక్ష్మీ సహితుండై (పత్యక్షమైనట్టు _ చెప్ప 

1. హరిశ్యంద నాటకము 1919 మార్చి శ 
"లం 

"ఏలూరు రామ ము దాక్షఠ శాలయందు ముదింపబడియె. మూడడ 

కూర్చు ఇదియే (గ్రంథము ఇంకొకటి కలదు. అది తెనాలి రైతు ముదా 

క్షర శాలయందు ముదింప బడినది. ఐదవ కూర్చు. 500 కాసీలు 

వల. 14-0. (108 చేబీలలో ము|డింప బడినది) 1924 son. 



వ్ వ శ ర య్ అగజ వ య గె ఇరా జచిశది ఇదె నాటక మైనను పద్యకావ్య వలె (వస్తా క విస్తు కపి 

సంప షషుంతములు గూడ గలవు. ఇవె యవతాదకవటె నున్న ది. ఈకవె “0|| 

హరిళం:ద నాటకమే గాక తారాశశాంళ నాటకము, శ్రీకంప మోహినీ 
విలాసము నాటకము మొవలపఫన) రచించి నట్టు తెలియు ప్న వె. 1 అప్పటి 
కాతడు పదునెనిమిది యేంశ్చ ప్రాయము మా,తమే కలియుండెశట, ఈకావు 
మును భగ వానుడగు శ్రీవ త్రి క కంత మొనర్చెను. 

| ర్త లో te) అ దెన్న టికి నయిన” 3 శీ 

౬ ఎ 

1. హరిక్చంద నాటకము పేజీ, కి (పస్తావనము. “ఏను పదునెని, డ్రి 
యేండ్ల పాయంబున శ్రీహరి కరుణా - రసంబునుంజేసి జగన్నోహీని 
శృంగార పదంబులును తారాశశాంక నాటకంబును, శ్రీకంఠమోహినీ 
విలాస నాటకంబును భార తార్హ వలఘు బోధినియు, శ్రీకృష్ణ రాయబార 
నాటకంబును రచించి మరల సత్య హరిశ్చంద్ర నాటకాలంకారంబు 
వరచింపబూని” యని పేర్కానెను. 



వశ్వా: ఉ॥ ఓరి ! వశిష్ట సీవిపుడు యున్నవి లేనివి కొన్ని గూరి సీ 

కోని తనంబు జావ కడు వేగమె లేచి సులేందు (మోల గ 

భూరమ బండు బొంకోడని బుడ్డి నెరుంగక దల్మా డర సీ 

గారడి మాట అవ్వురుగు గట్టిగ నమ్మరు మాను మాషద్రా ల! 

దాసికి (రుత సమాభానముగా వశిష్టుడు ప హరిళశ్చం చ ముని స నె సంధ వ 

'పర్కొానెను. | 

పస్: ఉ॥ ధారుణీ తల |కిందయిన తామరసాప్పడు తూము. చికు నం 

రి కౌకా! 

అసె నీిందాహపూగితముగా పల్కాను 

ఇటులనే తృతీయాంక మునందు రాజము వడలి యేగుచున్న an 

శ సందుసి వదలలేక వంబడించు మంతి, వలదను ఠరౌజుఐ వుత్తం పలు నచ వ 

ములు ఎంతో రమ్యముగా నున్న వి. ఇని రాగ తాశములలో రచింప జడి".2 

చుందు భూవరా! 

హరి :_ నే పరదేశినై శేగెద సివటులాపద నొందగ నేం మంత్రీ యా, 

సత 

హర ౩ _ అమ్మన బి వోలు శ్రీహరి (బ్ నొచును నిట నెమ్మదిగా 

_ మంటలో ద్ర్సిన ముసిశ పించిన వెంటరాక నె 

ఆని ఒక పాదిము ఒకరు పాడుచుండ వేరొక పాదము 

వానను రావా మూ! 

మునివదనువడు, 
(ట్ 

ఇల 

కొనునటు పాడిరి. ఈ విధముగొ నెంతో రమ్యముగా నిందు సంభాషణములు 

రా 

=గినని. నాటకాంతమందు దెవతల చౌాపలఐకి చెప్పబడినది, నంద 

శ్రర చ ంవపకమాల మొదలగునవి _వాయబడినవి, అంతియేగాక 

న్నా | క జ లీ జ్ 

మందు కవి పదిచయముగా చక్కని వచనము కూర 

న. 

ణి 

Cu టకా వం 
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గద్యము “ఇది శ్రీహరి చరణారవింద మకరంద వీంద్యాసాద 
నొందించి రాయమాశ మాననుండును కమ్మవంళ పయః పారావారాణకా సుభాక 

నాగిహిన్సి కృష్ణమ చౌదరి తనూభవుండును తారాశశాం క నాటక, క్రీకంళ మోహినీ 

(ల 

విలాస నాటక, శ్రకృష్ణ రాయబారాద్ నాటకాలంకార భారతార్ల అఘుబొధినీ 
(గంథ నిర్మాణ ధురంధరుండును సర౭లక్షణ పరిజాన సుకవి జనవిధె యుం ంం షా 
డును నగు వెంకటక వీం|ద [పణీతంబయిన హరిశ్చుం్యదనాటకము సంపూర్ణ ము.” 

అను వచనముతో నాటకాంతము చేయబడినది. 

భారిశ్చం| ద (నాటకము) 

సిద్ధప స్తుడు గుడిపాటి వెంకటచలం ! 

ఈ హరిశ్చంద నాటకమునందు రెండు రంగములు గలవు. ఈక 

పురాణ హరిశ్చంద్రుని మహిమకు వ్యతిరేకముగా నున్నది. నేటి సామాన్య 
మానవుని జీవన చరిత్రము కలదు. నాటి కథ యంతయు సామాను లలో 
_పవేశ పెట్టి సంభాషణలలో సత్య హరిశ్చందుని మహిమ పరిహసింవ బడినది. 
ఆంతేగాక సంభాషణములు వాడుక భాషలో నున్నవి. “ఒకటవ రంగము?” 
మొదలగు (పయోగములు కూడా కలవు. ఈ నాటకము నందలి సంభాషణలను 

పరికిలించినచో యిందలి పొత చితణము తెలియగలదు. 

1) హరిశ్చంద్ర. గుడిపాటి వెంకటచలం. 

నా, 1027. గౌతమీ [గంథాలయము. రాజమండి9 అఖరిసారి (గ్రంథ 

మాల, మచిలీవట్నము ఇందు, (1) సీత అగ్ని [వవేశము, (2) సత్య 
వంతుడు (3) హరిశ్చంద్ర (49 నరసింహావతారం. (5) మృత్యువు 
అను నాటికలు ముదింవబడియున్న వి. 



ఫృం్యద (నాటకము) తీగ 

ఒకటవ రంగం :_ 

(విశ్యామి |త.ని ఆశ్రమంలో మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వేళ చెట్టు 
జ ర 

మొదల్లో హరెళ్ళుందదుడు నిద పోతున్నాడు, చంద్రమతి, సుమంత్రుడు 

నవ్వుతూ మాట్లాడు కుంటున్నారు) ' 
"శ 

చందగ్గమత్ = రాణినని యెవరికీ తెలియకుండా స్వేచ్చగా ఆడ వ్ర 

లలో తిరగగానికి ఏలుం టే. 

సుమంతు9డు:. ఒంటరిగానే? 

చంద: _ అదే వచ్చింది. యీ సంసారం, మర్యాద యివన్న కాళ్ళకి 
(a) ద్ద ¥ 

చుటుకొని ఇ చులో.. 
చు మా 

సమం :. పాపం, 

ra . ఇ x” రా, న "జే (నావీ ఫి ద ~ 
చంద = ద్ర పిట్టలవల శకులు విదిలించి ఆకాశ ంల్ దోటి 5౪ 

హోత్రే బాగుండును. 

సుమం :_ పిట్టలకు సంసారాలు లేవనా? 

చం,ద:- ఉంటేనం? వాటి స్వేచ్చకు ఆటంకం కావు కదా! ఎటూ ఈ 

ఇడ ఇ Pn అక స 

మనుష్య న్రీలక వచ్చింది, రాణిత్వంలో, థార్యత్వంలో, తల్లి 

తంలో నా యవ్యనం, నా ఆనందం, నా జవన మాధుర్యం 

అనీ చచి... న. 
సుమం :_ చావలేదు. చావకుండా నన్నే విధంగా నైనా సహాయ... 

చంద్ర ;- లాభం లేదు. ఆ రాణీత్యమె, ఆ మాతృత్వమె... 

చా ఇన 

పురాణములండేగాక కావ్య జగత్తులోకూడా మహా పత్మివత గా చ్మితింప 

బడిన చంద మతి పాత విచితముగా ఈ నాటకముశందు మార్చబడిన, 

ఇక హరిశ్చంద్రుని నీలమును పరిశీలింపవలయును. మాతంగ కన్యలు పాడు 

తున్నప్పుడు హరిశ్చం|దుడు ఠీవిగా కూర్చుని మీసాలు మెలేసి కోటు సర్దుకొని 

తల వూపుతూ వింటున్నాడు. లోహితుడు మాతంగ కన్యలను తనను ముద్దు పెటు 

_ళీ ఖై 

1. హరిశ్చంద్ర. ఒకటవ రంగ (ప్రారంభము. 
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నవ హరిశ్నం్మద నాకము 403 

దష కావ్యమునందు ఎననెష సంకరకవి పపంములు యథాతథముగా 

మెట్టబకినవి. ఆది బలపంత ముగా గాక ఎంతో సందర్భము 

కవి పష తిభను జాటుమున్నది. శంకరకవి కావ్యమునంచలి మొదటి పవ్య 

ములు రండును 

1) శ్రీ వాణీ వరదాన దాది విబుధ శశీ *రోరత చోజాది బాం 

గ్ _—_ె 

౨% జలనిధి కన్య కొంమ్మెలుంగు...... 
ఎ 

ష్ లల CAEN దా ల ట్ ల ౮ నాండి పద్య లుగా బర్ఫొ_గబడినవి, ఇటులనే అనెక సందర్భము 

pry క శ 2 ఒకి fr అందు వంకరకవి కావువపదు కుసుమములు వాడుకొనబక్షినపి. 

ఇవ కూడ కఇంద౦ నభా గోషిత్రోడనే పారిరంభింప బడినను పసం 
(©) 

ae 

ఇందుడు సత..నంభాణము జరిగిన పిమ్మట “తన సామా9జ్యము 
చే ౪ Pp / F fan స ల్ ళు అ వాసినను భార్య వదలినను తనయు డీల్లి నను హీన కృత్యములచేత దుర్మ 

రర కూ, ౭ యుందనను వనమునందు కుందినను మనోవాక్కాయ కర్మంబులచె 

నెవ డక. తమాడడో నదియేకదా ధర్మమని బృహస్పతి మునిబృందము నడుగ 
షీ 

ఒహో ఇల్ : "a . & | న 

నచ్చుట హరిశ్చందు9ని (ప్రసక్తి, వశిష్ట విశ్వామికుల వాదోపవాదనలు జరి” 
ఈ 

నవి. ఇందుడు సాకేతాధిపతులు తమకు నాప్తకోటిలోని వారని చెప్పుట 

విశేషము. ఈ కథయందు చిన్న చిన్న మార్పులు గాన్సించుడున్న ఐ. 

వేటకు వెళ్ళిన హరిళ్చందు9డు మృగఘాతుక బాధ నడంచి చంద్రమతి 

లోహితాస్కుల తోడను ఆతే్యయు జను కంచుకితోడను గుడారమున పివే 

సించును. ఇంతలో ఒక బంగారు లేడిపిల్ల గుడారమునందు సంచరించుచుండ 

లోహితాస్సుడు జూచి “బాబయ్యగా రూ ఆ పిలతో నాడుకొనవలెనని వేడుక యగు 

చున్ని దని తెలుపును. చందమతి నివారించినను వినక హరిశ్చందుుడు 

దానిని పట్టుకొనుట కె వెడలి విసిగి వేసారి యొక నెమలిని పట్టి తిరిగి వచ్చును. 

లేడి కాన్పించుట, హరిశ్చందుండు వెంబడించి వెళ్ళుట సామాన్య విషయమెనను 
a 

కొంత మార్పు చేసినాడు, తనయుడు లేడిని కొరుట, తండి9 దానిని పట్టుట కె 
మా 
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నవహరిశ్చుం ద నాటకము &05 

“తారలు రాలుననగం. దోచె'నని చెప్పెను ' అందులకు హరిశ్చందు9డు 

మీను శిష్య వాక్సల్యము చూవసలదు. నాకు జ్ఞానోపదేశము చేయడ 
వేషను. అప్పుడు వశిష్టుని అకమతిపై నారదుడు హరిశ్నందు9నకు నాత్మ 

ఎదను రహసుముగా నుపదేశించెను. హరిళ్చందు ఏడు కంచమూల ఫలముల 

వాహారంబు జేసికొని వనముల వసించెచ ననియు రాశా 

ఏపైని మరచెద నేమోనని నడుగగా నారదుడు సంసార బంధము త్యజింప 

ని తెలిపెను. దేవదూత వచ్చి మహే వాందుడు బృందారకులతో' 

ఒచ్చి హరిళ్చందు)ని పట్లాభి షేకమునకు వేచీయండెనని తెలిపెను. విశ్వా 

మి;తుడు తన (పతిజ్ఞ ననుసరించి యిందుని ఆర్ధ సింహాననమును తన 

తపస్సులో సగము నాతనికి ధారవోసెను. అప్పుడు నారదుడు “క్ట 

రాజా : నేటినుండి నీవు సత్య హరిళ్చం దుడవని పిలునబడుదు" వని తెలిపె 

క్ర చిన్నచి న్న మార్పులు కొన్సిందు చున్నను కథలోగాని 

సన్నివేశము లలో గాని పెద్ద మా స్ప నుపించదు. 

జ్ 

ఇందు చెప్పుకో దగికది శంకర కది హరిశ్చం ద్ కొవ్య ప పద్యము లతో 

కధ నల్లుటయు వింతవింతలగు సామెకలు జాతీయములు నుపయోగించుట 

నిందలి ) విశషము. ఆపి సహజములై కథాగ మనమున కడ్డురాక యొప్పినవ్, 

ఓ 

“తాళ్ళపాక వారి కవిత్వము కొంతయు తన పెత్యము కొంతయు 

నన్నట్లు” _పస్తావన "పేజీ. 2. 

“*ఉంరంతయు నొక[తోవ ఊకఠిపిది కట్టి దొక (తోవ, (ప సే 4 

“చివుకునకు( జేవగల దన్న నమ్మువా కెవరుంచురు. (ప, శే, 10 

“నక్క యెక్కడ. నాగలోక మెక్కడ. నృపుడెక్కడ సత్యమెక క్క. 

“తల్లి జెవి దెంపిన వానికి బినకల్చి చెవి వీర కాయయు గాదని ; 

వ్ర. పే. FE 

“అడుసు (దొక్కనేల కాలు కడుగనేల యని పిడుగు మొత్తిన రాళ్ళ 

వలె నూరకున్న యౌ ప మునులు పొరుషవంతులేనా : వ పే కేక్ 

| TT ss 

1. నవ హరిశ్చం ద నాటక ము, షష్టాంకము, 



406 హరిశ్చందోగిపాఖ్యా ము 

“బులుపు తీరిన గాని వలపు తీరదు” 

“గారాము గజ్జెల కేడ్చిన వీపు దెబ్బల కేడ్చెనన్న సామెతకు వచ్చెను. 
త, శే శిరి 

“అడపిలో నక్కలకు గత త్వాలాజ్ఞా ? 99 తృ, సే 40 

“తడసిన నుఐకు కుక్కివలె (బతిమాలిన కొలదియు బిల్హ విగియు 

చున్నాడు.” తృ, పె. 44 

ఈ విధముగా నీ గంథములో చూచినవే వందలకొలవె కాన్పించు 

చున్నని 

సత్య హరిశ్చందీయము (కోకు) 
బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతకవి ' 

ఆ నాడు వెలసిన హరిళ్ళందో9పాఖ్యా నయము నాటక ములలో మిక. లి 

_పఖ్యాతమై వలువురిచే మన్ననల నొంది ఆంధ దేళ మును నుజ్జూత లూగిం 

చిన నాటకములలో బలిజేపలి తయో సత౧ంహశ శర్చింద్రీయము 
"ఇత చి 

మొదట పేర్కొ_నదగినది. తియేగాక వారే నటకులగుట విశేషము. ఇడి 

పేరునందే నూతనత్వము గాంచినది. గౌరన రచన నుండి హరిళ్చందురిని 

కథ హరిళ్చందో 9 పాఖ్యానముగా నామ. సార్హక్యము కలిగియున్ననునీ కవి 
లు తే థి 

గారు సత్య ఆను విశేషణమును చేర్చుట నది వేద హరిశ్చాందం9 కథ కాదని 

ష్ట రచుచు హరిశ్చందు"ని పాతగకు కీర్తి నాపాదించినది. ఇందు పరిస్తావన 
న్ 

ప 

లో నీ నాటకమును గూది*, కవిని గూర్చి * కొంత కలదు, 
pa 

1. సత హరిళ్ళందియము. బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి, 

వబిషరు కొండవలి వీర 3 వెంకయ్య ఆండ్ సను. 
cc} ధ్ 

శీ సతంనారాయణ బుక్ డిపో. రాజమండి. 1972. ల గం క్ 



సత్ర. హారిక ఎంద్రీయము (నాటకము) &A07 
శ వ 

ఆంధ దేశ మున చొలకాలము "పేరు ప్రఖ ఖ్యాతి గాంచిన గుంటూరు 

హీఎంచూ నాటిక సమాజముచే మొన్న ' మొన్నటి వణకు సెక్కు. సారులు 

(పయోగింవబడి నేడు సర *జనాడరణీ మె యత్యంత నితిదాయక మై యొప్ప 

చున్న “సత్యహరిక్ప్చందికియే మను నాటక మిచ్చట సీ రాతి9 ప౦దిర్యిం పబడు 

—_ డు ల అల ఇట్ల జూ! లో త 

ని నాడా, ఈతడు బుద్ధిమతీ విలాసము మొదలగు గ 

ములు వాాసినటు తెలియుచున్నది 
సడ 

ఈ నాటకముళలో నాందీ పిస్తాషన, భరత వాక్యము నాటక అక్షణాను 

సాయము? రచింవబడినవి, ఆరంకములుగ విథాగింపబడిన నీ నాటకములో 

రంగ విభాగము కూడ కలను, 

భాగ వతాచి పద్యముల సీతడు సమయాను కూలముగ వాడటచే సీతని 

పావడిత్యమును భాగవతాది పురాణములపె నతనికి గల నధిమానము క 
స 

జకిత గోకులాగ జన్మ రక్షణమందు 

బొంకవచ్చు నఘము వొంద దధిప ! 

అని రాజ్యదానము చేయు బలిచక్రవ ర్హికి శుకుడు రాబోవు (పమాద 

మెరింగిన వాడై అట్లు పలుక వచ్చునని సూచించెను. ఇచ్చట ఇంద సభలో 

వాదోవవాడనలలో హరిక్సం|దుడు చిక్కులలో పడినప్పుడు తప్పక చొంకునని 

వళి వ్యనితో వాదించు విశ్యామి తు డిట్లు పరికను, 

“ఈతని వర్ణనలో నూతనత్వము కాన్సించు చున్నది. 

వడలున్ జక్కి-లములు ఘృతంబు పెరుగు బా ల్మాంస ఖండము అ 

ప్పడము ల్కుత్తుకబంటిగా దిని నురాపాన [కియన్ మత్తులై 

చెడి తబ్బిబ్బుల కూయు రాజు లెచటో చింతింప సత్యం బెటో 

జడుడా 1 నిగగన [వసూన........చాలించి నోర్యూయుమా ¥ 

క 

క, 

1. బలిజేపల హురిశంద ; వథమాంకము. పేజీ-రీ 
నో de 6 



408 హరిశ-౦దో౨పాఖా . నము 
చ 7 2 

లుగు భాషలో రచన గావించినారు. తై 

ఈ విధముగ నితని వర్ణనలలో జాతీయములు కూడా సండర్భాడు 

సారముగ నిబద్ధింప బడియున్నవి. _గౌరనాది పూర్ణ హరిశ్చం[ద కావ్యము 
లను బోలినను నక్షతకుని పాత్ర సృష్టిలో నూతనతము కాన్పింగు చుష్నది. 

కావ్య హరిశ్వం దముస హరిశ్చం|డుడు సర్వమును త్యజించి వల్మ_లములు 

ధరించి కాననముల కేగు నపుడు విశ్వామితుడు నక్షతకుడను శిష్కుని బిలిచి 
యాగ దక్షిణ ధనము గైకొనుటకై హరిశ్చంద్రుని వెంట పంపును. 

కాని యీ నాటకమున మాతంగ కనుల స్కృష్టికి పూరంమే హరి 

క్చోం|దుడు వేటకై కాననముల కేగినపుడు దిఇంతీయాంక త-తీయాంకచు న్నా A ఎ అ 

మధ్యగల విష్మంభమున నక్ష తకుని పాత్ర పవేశ పెట్టబడినది. ' 

ఈశ విష్క_ంభమున విశ్యామి|త నక్ష తకుల సంభావణము కలదు. విళాం 

మి) తుడు హరిశ్చం దుని వశీక రణము చేయుటకై నాత*% నుపయోగించు 

కొనుట వలన నాతసి చదువు పోవుచున్న దని నక్ష[తకుడు జాధపడును, 

విశ్వా: శిష్యా నక్ష[త్రక : లెక్కలేని రొక్కం బడిగి యొప్పించుకొని 

హరిశ చే చ్చ రి oe క్ల క హా ఎం(దుని చెజిక్కి౦చు కొనుటయ గాక యత డిక్క_డకు వచ్చు ట్టు 

పన్ను గడ బన్నినాడ. ఇప్పు డతని మనము నాకర్షింప శృంగార రూప రేఖా 
ర! ఎ వ్ 

భుజంగులగు మాతంగ కన్యల సృజించెద, ఇందు నివుగూడ న పమత్తుండవయి 

సాయసడ వలయును” అని వచించెను. 

నక్ష:_ గురూత్తమా: ఏదో యొక వ్యానంగము వలన నా చదువు 

న్నా 

—_—_ె 

సంబు గావించె మొ 
వయా (| 

న్నం గారేయుడు చెరి వేదముల, మాండవ్యుండా. యేడాదియే 

అదరాల వా నానడుము లాలా వనన 

1. సత్యహ, బలిజెపల్చి. తృతీయాంకము-విష్క_ంభము పేజీ=22. 

శా॥ సాంగోపాంగముగా వశిషు కడ నభ 
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నిం గా లేదు యగ (రి శిష్యుడయి TER నర్చెన్ డబ్ నిష్ట న్ 

మైంగస్వీకృతి న్నాకో రాదిపుడు సంధ్యా వందనం జెనియున్. 

విశ్వా వ- విష గుపుత్వము నాయెమట వక్రింపకు గటిగా వట్రువడిన 
అ 5 

గడియలో విద్యలన్నియు నీకు గరతలా మలకము గావించెద, - 

ఈ విధముగా నీ సంభాషణము సాగినది. 

హరిశ్చంద్రుడు వేటకేగి నపుడు వశ న్మాశమము చేరకయే వికా- 

మ్మతుని తపోవనము చెరినటుల చెప్పబ బడినది, * 

ఈతని పద్యములు ఎన్నియో సామెతలను లోకోక్తులను కలిగ్ 

లోకానుభవమును కవితా పౌరిఢిని చాటుచున్న వి. 

“ అశునము వచ్చునప్పు డయత్నముగనె 

బుద్ధులును వాని కనుకూలముగనె తోచు 

దొంగ యిలు సేరున ప్పుడె దొరను వలచి 

నిదుర పెద్దమ్మ శయ్యను వదలనట్లు” 

అని హరిశ్చందుడు ఏమో: ఇదంతయు ఇం|దజా లము వలె నున్నది . 

ఇంతకు నేడో దుర్యోగము కొజకై మనమీ యాశమ ప్రాంతమునకు జరి 

మని మాతంగ కన్యలను వెడల నడిపించిన తరువాత మిక్కిలి విచారించును, వె 

విశ్వామ్మితుడు మాతంగకన్యలను పెండ్రాడమని కోరుచు నాతనికి ఉపదెశము 

చేయు సందర్భమున తన గొప్పను బొగడుకొనుచు తనక న్యలను వివాహ 

మాడిన హరిశ్చుందు9ని గూర్చి జనులు జొగడుదురని చెప్పు సందర్భములో 

గీ॥ ఇతడే యీతడె నూతన సృష్షి కర్ర 

యెన గాధెయు నల్లు డటంచు సిన్ను 3 

నందలంబుల నిల్చి జోహారు లిడర 

నర సురా సుర యక్ష గంధగ్వులేని” 

23. 1. సత్య. బలిజెవల్లి, త గ్రతీయాంకము. "పేజీ. 

9 తృతీయాంకము. 99 వ “పీజీ. 

8. తృతీయాంకము. శీర్ వ పేజీ 
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అసి యెన్నియో వీదముల హరిళ్ళంయంనకు నచ్చ జెప్ప జూచెనుగాని 

నా రాజు వానిని లెకి,_౦ పలేదు. 

ఈ కవి రచన చక్కని సామెతలలో నడచినది. ఇన్నాళ్ళు ముద్దుగా 

బెంచి కడకు చిలుకను గండుపిల్తికివలె నీ కౌశికునకై నప్పగించెదరా? 

నెను మీకడ నుండదగనా? * అను మంతియగు సత్యకీర్తి విలాసము 

గుండెలను నీరు జేయుచున్నది. 

[ప్రజలందరు తమరాజును విశ్వామ్మితు డడవులకు నంపుచున్నాడని 

తెలిసి యొక్కుమ్మ డిగ పెచ్చరేగి నామునిని గదిసి 

“బలంబు మీజగా గౌధి పు[తు( బట్టి కొట్టి చంపు డీ 

ఖలుండు వాని6 దాళ బటి గటి యగి (వేెల్చు డ్రీ 
య ల రి గి 

మతీ మనుండు వాని కాయ మాంసమెల్ల గోసి వే 

హౌలాన నుగ స పక్షిజాతి భూత కోటి "వన్నుడి” 2 

అని కత్తులు తింప్పుచు వానిని చంపుటకు సిద్ధ వడి నట్టు వరిం 

నెంతయో సమయానుకూల ముగ నున్న దెః అంత పేరిమగ లవారి చ 

కటి శిక్ష నిచ్చిన వానిని వారేమి 'చేయుటకు వెనుకంజ వేయుదురు. ప్రజలు 
AY 

హెహసించిన నేదికాదు? 

పూర్వ కావ్యములలో నెట్టి పారిధాన్యములేని లోహితాను;ని పాత 9కు 

కొంత పారిధాన్యము కల్పింపబడినది. 

ఆ బాలుడు, “నాన్నా మన మింక నెంతదూరము పోవలేను ౩? ” అనుచు 

మధ్యమధ్య వలుకుటయే గాక విశ్వామితు౦ని, నక్షత్వికుని కూడ నెదిరించి 

అంతియె గాక వారు తీరారణ ణ్య మున పోవచుండ నాలుగు కల్పవృక్ష 

ఫలములు పడినట్లు వానిని కౌశికుడు మాయము చెసినట్టు కల్పింపబడీనది, 

కం లె గా కా లాం! 

- 1. తృతీయాంకము. లిక. పేజీ. 

2. తితీయాంకమ. 89 
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తటులనే అరణ్యమున భేతాపనితో హరిళ్చం[ద్రుడు పోర్రాడుచుండ బచెనుభూత 

ములు దిరిగినట్టు కల్సింప బడినది. 

హరిశ్చంద్రుడు భేతాళుని యెదిరించినపుడు మహ్మాసద్ధరలో సంభాషణ 

సాగించెను. * 

మహ్మాస్రగ్ధర - పటుమద్దోళ్చందహాసో తృతనమున భవ్మత్ప్చాణము ల్లేచునే త 

దట వృక్షో పాంత భూమిన్ వ్యపగత భయలై పాంథ కోటుల్బరింపన్ 

గుటలా కాలాను భూతిన్ గువలయు పతితన్ గీలుపో నై జ మౌనా 

చటులక్షా (తోగ శౌర్య చృలి యటుల హరిశ్చంద్రుడున్ దురాత్మా: 

(జుట్టుపట్టి యవ్వలి కీడ్చుకొని పోవును) 

హరిశ్చందుని పౌరుషమునకు గీటురాయిగా నిందలి _పౌాథ సమాన 

ములు నాతని హైరుషమున కలంకారముగ నొప్పి (పబంధ వర్ణనను హోత 

యున్నది. 

అటులనే మహాగ్ని ఆరణ్యములను కాల్చివేయునపుడు కూడ మ లే; 

పద్యములో సంస్కృత వద భూయిష్ట సమాసములతో తగిన విధముగ 

నడ పెను | 

మ॥ వియ దుధ్యాంత నితాంత ధూమపటలీ విస్తారిత ద్వాంతమై 

భయిదావ న్మృగమై నగ్మాగ నిపత ద్వాచాల కాకోలమై 2 

ఆయుదార్చి స్తు9టి తీరు కీచక నినాదా భీలమై కీలిహో 

లయ కాలో[గ జటాల వల్లక కరాశంజై వనం బేర్పడన్ 

చందమతి యగ్నిలో |పవేశించునపుడు నామె చేయు దండకము కడు 

రంజనమై యొప్పినది, 

ర్రైమన్మహా యజ్ఞమూ రః జగజాల రక్షు। ద్విషల్టోక శిక్షా దురా 

లోక తేజో విరాజీ: కృపాళూ భవద్దివ్య 

i. చతుర్థాంకము. రక్_ పేజి. 

2. చతుర్ధాంకము. రర "పేజీ 

లి, చతుర్ధ _ పేజీ _ ర్కి 



ల” అవ ణ్ తో (న్నా ల ల్ q చ బ్రీ 
ఇఒ * ణా ja] 

ము, తము గాయ హత యు రా (ము ఇప తాళ ౫ ) men wren l. 0) వి 

స్త ణా దో 

a] 

ఇ భ్ ల ou యల — వ i ఇ” ~ క నవ నాం ~ ఇ వ. పంచ చామరయు జంపూటి రాగము = ఆదెకాళము.  మొదలగునపిదు 

లో 

గార 

a 

చ ల్ న Rs] 

కాలక౦వై := ఇరిత (బొదెక్కినదాక సీవెక్య_డ నుంటి ఇంటికి రాక క1ఇం! 
టె 

కాలకౌ ౬. యాయవార్ మె వినాడ సంత పోయి గ్వాలను మోసి 

కి 

వైరబాహుడు హరిళ్చందునుని కొనుటక్తై వచ్చి పామర భాషలో 

చంద్రమతి స్మళాననులో బాలుని శవమును కాల్ప్చుట ద 

హరిశాం దుడు సుంక మయనిదే జాజవై చెద జూడుమని చెప్పినపుడు చంద స్నా 

పల 

పుతీ విలాపము నంకరకవి కావ్యమునందలి పద్యము వచనములొ (వాసి 

ద కవిపై గొల గౌరవ, నను సూచించెను. 

చంద ఏ. “అకఓకటా ఎంతటి కాని కాలము సంభవించినది. విక 

విశంభరా చ, కంబునెల్ల నెకఛతాథి వత్యము వహించి యక్రాంతంబు పాదా 
య = 

నలు నన్ని వళ ములు రూవొంది హర సంద నొ నాటకము లకు సభాం 

న . 

2. హరిళ+ం దో. బలివవల్రి, షషాంకము, పేజీ. 97-968. 



సత్య హరిశ్చం ద నాటకము. 

దివాకర్ల వెంకటావధాని. 1956. 1 
ఇది ఆరంక ముల నాటకము. సిద ఇ హీమశబ్దాను శాసనము ' (వాసిన 

a) 

వామచం దని శిమ్ము డీ నాటకమును సంస్కృతమున _ానెనని, దానికి వెంక 

కాముధాని గారి “నత హరిశ్చం ద నాటకము" తెలుగు "సేతయని పెర్కొన 

జుడినది, హెమచం':దుగు బౌద్దుడగుటచె ఈ కావ్యమందలి హరిశ్చందదుని 

వా తమునందు అది స్పష్టముగా కలగని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు 

క్ దవ శతాద్దిముశంను శేమేళ శ్రర కవిచే సంస్కృతమున 

చండకొశిరమను నాటకము నంరరించ బకినది. కాని ఈ కావ్యము నకును 

దినికిని ఎట్టి పోలికలు కానరావు, అంతియెగాక యే పురాణమందలి కథకును 

చీనికిని సంబంధము కాకరాదు ఇందు హ3ళ్ళం దు భార పృరాణమందు 

వత “శెభ్య” యనిగాని కావ్య హరిళ్చం దము వలె చం దమతి యనిగాని 

సే ర్కా-నబడక “సుతార యని యున్నది. ఎందు మార్పు వచ్చినను 

“హరిశ్చందుడు” తికంకుని కుమారుడు గానే ఈ కావ్యము నందును జెప్పుట 

an 

(శీ 0. 

er 

౭“ సగ 

రాజ్యదానమునకై మృగయా మరణము కల్పింప బడినది. కాని సర్వ 

నంగ వరితాంగియన కులపతి రాజ్యదావ మందులకు [గహించెనో సరియగు 
చై చ 

1. సత్య్మహరిశ్చంద నాటకము అనువాదకుడు దివాకర్ల వెంకటావధాని 

1956 పాప్తి స్థానము : శ్రీ తిరుపతి వేంకబెళ్యర వబ్దికేషన్స్, 

మెయిన్రోడ్, రాజమం్మడి 19656. వెల. 1-8-0 

2. సత్య హర్శ్చంద నాటకము : విశ్షోనాథ సత్యనారాయణ 

అభి పాయము. ' 

“బౌద్ధమత మీ నాటకమందున్న ది. జీమూత వాహనుని లక్షణము 

కొంత హరిళ్ల శ్పందుని యందు బొందు పరచబడి యున్న ది. " 
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£16 హరిశ్చం దోపాళ్యాసము 

రాగల యరిషములను పవ? దృషిని  గహించీన వశిషుడు హరిళ్చందుని 
ట లి ద _ @ a 

రెయెల్హ జాగరణము చేయించును. అప్పుడు రాజు భార్యా విరహము చక్కగా 

విదూషకునితో తెలిపెను. ఈ సంఘటనతోడనే నాటకము [ప్రారంభము చేయ 

బడినది, ఇది యారంకముల నాటకము. అనువాద మైనను నిది స్యతం|త 

ఛం ముగ్గా కొనసాగింపబడినది. ఇంద లీ సంభాషణలు మృదు మధుర మె 

యొప్పీనవి. ఇందు శెబ్య. రోహితా? దె నామములు మార్కండేయ కధను 

పోలియున* వని చెప్పవచ్చును. 
oe 

గ్ర 

సత్యహరిశృం ద 

(గంథకర్త : ఈక రన విశారద 

శ్రీయుత బల్లా స్వామి కవిగారు i 

పీరు తూర్పు గొదావరి జిల్లా మండ పేట (గామవాసులు. వీరు నాట 

కాదినీ రొాజమం్యడి రౌతు బుక్కు డిపో యాజమాన్యులు శ్రీ రౌతు చం్యిదచయ్య 

గోరి కోరకం జేసీ నాటక రంగముల కనుకూలముగా [బదర్శకుల కనువగు 

నట్టు నూతన వక్కీని మృదు మధుర కల్పనలతో (వాసి పాఠక లోకమున 
“as 

సంచ జసీ యున్నారు. 

ఈ |గంథ మంతయు వాడుక భాషలోనే (వోయబడినది. 

ఇందు నాంది పద్యము తరువాత (వసావన లేకుండగనే [పథమాంకము 

[హైరంభమైనది. ఇది యేడంకముల నోటకము. _ నాటకములో చెప్పుక్ 

పద భూయిష్టము గాక తేట 

తెనుగు వదములతో కూర్ప్చుణడి సామాను లకు నందుబాటులో నున్నది* 

బెడంకముల కథ తరువాత నిందు కీరనలు రోగతోళములు వరుగా 

దగిన నూతనత్వము లేకపోయినను సంస్కృత 

1. నత్యహారిశ్చం[ద [గ్రంథకర్త రచన విశారద శ్రీయుత స్వామి కవి 

గోరు. (పకాళకులు యన్, ఆప్పఅస్వామి అండ్ సన్వు బుక్ 

సెల్లర్లు, రాజమం|డ-1946. రస 



నత్యహరిశ్చం్యద డీ? 

చుక్కా నబడినవి. ఇందు ఛండాలుని ప్మాతకు (పత్యేక స్థానము కలదు, వాని 

పౌతకు తగిన విధముగ సంభాషణ కొనసాగినది. ' వాడు (పవేశించు నపుడు 

“తప్పుకోండోయి ద్ దొరలు తప్పుకోండో యి. 

మాదిగోణ్నీ _- పబులూ మీరు 

యీధికొ తె. == యెగ్గంటారూ 

మండిపోయి == కొట్టాత్తారూ 

పరబిశరుడిట = పుట్టించే మము 1త॥ ' 

ఆని పాడుక భాషలో |జాయబడుటయే గాక నాటి సాంఘిక స్థేతీసి 

కను ల గట్టినట్టు తెలుపుచున్నది. ఇం దనుబంధ ములో సంగీతబద్ధమైన | రాగ 

తాశముఅ కెర్తనలున్నను నాటకాంకముఐలో సీసము, తేటగీతి వ తములు 
న! 

సంగీత హారిశ్చం ద. 
అవసరాల ఇషగిరిరావు 

వరు సంగీత హరిశ్చుం దముశేగాక చందకొంత, రసప్వుత విజయము 

కాదహనము మొదలగు నాటక కర్తఐని తెలియుచున్నది. 

ఆనాడు వేలసిన * సోమరొజు రామానుజరౌవుగారి సంగీత సాష్మిత్రీ 

“వీ. టే, ధాభువాచొర్యుల వారి సంగిత ఇందనభ * సంగిత చారకర ను 

{= సత ౪హ రిక్కంద్ర స్యామికవి అనుబంథము ౪5 పేజీ 16వ సాంగు 

ఉ. సం త్త పంద) _ ఆవసరాల శేషగిరిరొవు, శారదా పటిక గ్ 

హోమ్, రాజమ పేం్యచవరం, 1986 

కి సంగీత సావ్మితి - సోమరాజు రామానుజరావు. [పకటనక ర్ర 

చందా నాతాయణ సెట్టి. సికిం దాబా బాడు 1988. 

శ. ఇది క కల్పితమైన మూడంకముల  (్రహాననేరు, శోరదా ఫొండార 

ముదాక్షరశాల 1926 బెజపొడ 
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మాకత్ష మారు నవలందింపక లొకికుల వతి మయా లోకము మును క చ మును 

సారిశ్చందుఈ డరిషడ్వర్గమును జయించనటుల  సిరూపింవజ దడి, వ (| ల) ' 

హంశ్చందుని సమాధానములను బరిశీలించినతో వెలిదుగలడదు, 

మాతంగ కన్యలతో వివాహమును గూర్చి హరకర్కాందురితు “వివాహ: 
వీ 

కు మనస్సులు తగులుట కాదు, ఆత్మ తగుల వలయును. మాకు 
శ 

'ఫైబాంత ధోరణిలో నమాధాన మిచ్చినాడు. ౧1 పేజీ, క్షి 

ల్ని క రే tt an వృటులనస మాతంగ కన్యలను ఏ వాహమాడునుసి an 

విర్పంధించు సమయమున హరిన్బందుండు “స్వామీ రామకోగ ధాదు, షృడ్వర మ... 
మే. మ 

క యారునురు నతుంవుల బారి బడక ప్రభా: మోదమార్గగామిన ఉవుడాు 
లో 

NA నన్నల యిట్లు లాగెడరు ఇ (పేజ్, (అ అని సమాధాన మిచ్చెనాడు. 
బా 

విశా?ః “ఓరి పిచ్చి జీవుడా ! ధర్మ కామమయిన స్కు చందా 
| Oe 
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త్మన. యెనుగురు. శతురివుల. గెలువ సాధ్యము రాము. కనుక రః 
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నరణ్యములో “ఆరమగ్గిన ఫలములు, సెలయేటి నీళ్ళ దొరకును. అంత 
కంప్రెను గావలఅసిన దేమి" యని హరిళ్చందుుడు అరణ్యవానమును మిక్కిలి 

మక్కువతో భరించినట్లు గలదు. దానికి బదులుగ రజో పివృత్తి గల 
నక్షత కుడు “నాలుక కొక రుచి. ఆదియుగాక రాజా: నీవు సర్వ భోగము 

లనుభవించిన "వాడవు. ఆందుచేత నీకు వసుగె తి యడవి జీవితమునం దభి 

రుచి యేర్వది యుండ వచ్చును. మేమెప్పుడడవిలోనే యుంటిమి. మాకు 
రాజ భోగములు కావల ననిపీంచును.” అని యెంతో చక్కగా సమాధాన 

మిచ్చెను. 

ఆడవిలో భేతాళ వృక్షము నీడలో వారు విళిమించినపుడు పెద్ద 
కేకలు, అరుపులు మొదలగునవి హరిళ్చ్ళందు?నికి వినిపింపలేదు. ఆ 

భేతాకడు కూడ నక్షత రోహీత చందమతులకు గాన్పించెను గాని 
హరిశ్చందుని పంటి కగువడ లేదు, హరిశ్చం్యదుడు “అది వట్టి మోహము. 

భాంతి భాంతిమతుల కుండును” అని వదలి పెళ్లైన. 

ఇందలి కథలో కూడ చిన్న చిన్న మార్పులు కాన్పించుచున్నవి. వీర న్ 

* 

వాహుడు వచ్చి _హరిళ్చందుసి వెం చెయుటకు బమలుగ నక్షత9కుడె హడె 

శ్చందు9ని క్మకాగము వరకు తీసికొని వెడలి కది హరిక్చం|ద ఘట్టమస 
Pa x Cal జో స్ న్న ల్ తెలిపెను. ఆనగా నిచ్చట న్యశానమునకు నచ్చ _తకుడే హరిశ్చంద౦ ఘట 

ర 

వుని పెరుపెట్టినట్లు గందు. వ కాష్యమునందును చెవృబడని విధముగ నిందు 
భె 

సేరొ_నుట విశేషము. త 

d £9 et 
గ్రా అర అగ త్తు అస్త సం జ స ికి*పుడు హరి ఎంద్రుడు నక్ష (త్ర 

గం 

సంక ల్పమిట్టు సమకాలమున భూతకోటికి ఐదిత మగుచున్న ది. అసి వళలికినాడు. 

ఇందు చందమతి కాశీరాజు దుపొతగా పేర్కొనబడినది. కథాంత 
వ్ జ్ శ వ. 2 “3 నుందే దెవతా |వత్యక్షమును లేకయే “విక్వామిత్రునిచే తనే నక్యము పేర్కొన 

oy] 35 ఉలి Xa Crd pn - న శ లా బడినది. హారిళ్చరిద్రుడు తిరిగి రాజ్యమునుగాని సరమునుగాని బొంచక 
n 

*వె కము నొండినట్లు చెవ్న బడినది. 
ర్యా a 7 ల్ a ఈ విధముగా గి కథ యొక కొ త భావములొ వెలసినది, 



తెలుగు సాహిత యును వలసీన కథ 

సాద్యంత కావ్యమని చెప్పవచ్చును. ఐతరేయ బాహ్మణ స్త కథయే కొలది 

ఖావ భేదముతో వర్ణింపబడినది. . 

ఇందు హ౭శ్చం దుడు ఎరుణున కే ధర్మ టోధన గావీంచిన మహా 

జ్ఞాని, కుమారునుని వరుణునకు యాగ వకువుగ సమర్పించుటను ఎంతో 

యు క్రిగా తప్పించి చివరకు తనయుని అనుమతికి వదలెను. కాని యసతః* 

మాడినట్లు కానరాదు. ఇందు హరిశ్చందుడు కాష్య హరిళ్నం్మదుని వు 

స్వార్థ రహితుడు కాడు, విశ్వామి తాజ్ఞను పాలించిన కావ్య హరిశ్చం[దు 

చిందు యడ్డడిడ్డ పశళ్నలతో వదణుని మాయ చేసినాడు. ఇందు శుకః 

సృపుడు మహాజ్ఞాని, తండికి ధర్మ సంపన్నులకు యజ్ఞ శాలలో బుద్ధ్ 

గరపిన బుద్ధిమంతుడు. ఈ కావము నందు హరిక్చందుని పాత శునః 

శ్నవుసి పాత తీర్చి డొద్ద బడినవి. ఇందు శునఃశేపుడు కవి గాయకుడు, 

ఈతడు తనతో పాటు హరిశ్శం[దునకు కూడ యాగ ఫల |పాప్తి కలుగుటకు 

వరుణుని కోరుకొనెను. 

శునః “ ఓయి, వదుణదేవా! కృతార్పుడను. ఈ హారిశ్చాందునకు 

యాగ ఫల మిమ్ము. నన్ను వదలి పెట్టియు నరమేధ ఫలము హరిశ్చంద్ర 

నకు |బాప్తించునటు దయ చూడుము” అని కోరుకొ నెను. 

ఈతడు విశ్వామితునిచే దెవరాతుడని పిలువబడెను. 

ఈ విధముగ నిందు ఐతరేయ బాహ్మణస్త కథ పేర్కూనుట విశేషము. 

ARICHANDRA THE MARTYR 

OF TRUTH 

ఆంగ్లమున వెలసిన హఠిశ్చం[ద నాటకములలో నిది పేర్కొనదగినది- 

ఇది ఒక తమిళ నాటకమునకు ఆంగ్రెయానువాదిము. ఇడి కాగితముల పై 
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చెపు చేయబడినది. ఇందు AriChandra, Vasitla, Saudramati 

మొదలగు పేరలో తెలుస పలుకుబడి బేవముగా నున్నది. 

తెలుగు నాటకము లందు కానరాని నామములుగు కొత ప్మాతలును 

కూగ క ల్పింపబడినవి. 

మితుని శిమరాండుగను పేర్కొనబడినది. అంతేగాక 'పీరవాహు ప క్రి 

బదులుగ "౪6!8౪78[00” డను పేరు గలదు. ఇక శేష, కూవ సూప 
బ్రాహ్మణ బాలురు = చం(దమతి “'మాధి'ధేయుని కూతురుగను సావూన్ది 

చెలిక త్తెగను కల్పింపబడినది. ఈ నాటకమునకు మూలము _ రంగ పి శృెచే 

వాయబడిన హరిశ్చం[ద నాటకమని తెలియుచున్నది. నాటకాంతమందు వీర 

[వాకుడు యమునిగను, కాలకండ “అగ్ని దెవతగిను శ బరొ_న బడెను దీనిని 

గూర్చె హ్మ్ వెల్ళ్ యిట్లు పేరా గై నెను. 

1. Arichandra the Martyr of Truth : A Tamil Drama 

translated into English by Muthu Kumara Swamy 

Mudeliar 1863. 

Barrister A. Law of Lincoln's Inn, member of tho 

Margesty’s Legislative Council of Ceylon, and 
member of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain London. 

Smiths Elder and Co. 65 Cornill 1865 

ఈ |గంఢథము M.S. Krishna Murthy చిక్కడపల్లి వారి 

యొద్ద అభధించికడి, 

Introduction by Muthu Kumara Swamy. 
_ (Arichandra the Martyr of Truth.) 

Classical Drama of India, Henry. W. Wells Page 12. 
86 Asia Publishing House London 1963. 
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“In the end this play becomes an extraordinary 
sonjunction and synthesis of the natural and the abstract 

entertainment and edification the secular and divine. ltis 

beyond doubt a major work of art.” 

తమిళ సాహిత్యములో ఎన్నియో నాటకములున్నను ఆనాడు తమి? 

కములో హరిశ్నం.ద నాటకము |వఖ్యాతి పహించినది. ఈ విషయమును 
సం 

గూర్చి ముత్తు కుమారస్వామి గారే యీ పీఠింలో పేర్కొ-నిరి, 
/. 

Of all these Arichandrais held to be the most popular. 
The fate of the hero and heroine has again and again 

drawn tears from the crowds who so 68171౪ congregate in al| 

parts of Southern Indian and Tamil-Ceylon to witness its 

rspresenitation,. 

ఈ నాటకమునందు ఇతర హరశ్చం ద నాటకముల కంట కొన్ని 

మార్పులు కన్పించు చున్నవి ఇందులో రోహిత శబ్బములకు బదులుగ దేవ 

దాసుడు కలదు. చంద్రమతి తండి 'కన్నమపురి రాజైన మాధిధేయునిగా' 

విశ్వామిత్రుని శిమ్యలు శాలి, సిట్టగాను నక్షతకుడు కేవలము వార్తా 

హరునిగాను "పేర్కొనెను, ఇందు మొదట హరిక్చందుడు చం(దమతి 

వివాహ మాడుటతో కధా [పారంభము చేయబడి శృంగార రసము పోషింప 

బడినది. తదుపరి సామాన్య హరిక్చం,దుని నాటకములలో వలె ఇంద సఖా 

ఘట్టము, రాజ్యము గోల్పోవుట, కాశీని చేరుట మొదలగు కథ సాగింవబడినడి. 

ఇందలి సత్య సంధతను గూర్చి ముత్తు స్వామి గారిట్టు పేర్కొ_నిరి. 

The whole gist of this play may be summed up into 

the words’ "Better die than lie.” 

ఈ విధముగా హరిశ్చందుని కథ ఆంగ్లము నందుకూడా నాటకముగా 

రచింపబడినది. 



హరిశ్చం దోపాఖ్యానము- (నాటకము 

ఈ నాటకము ఆంగ భావలొ వాయబడి యున్న ది. ముండు వెనుక 

కాాతములు నష్టమగుటచ నాటకము పేరుగాని, కవి పేవగాని, కాలము 

ది. పీరికయందు నాటక కథమ మ్నాళయే (నాయ 

థ [ప్రారంభమై నూటముప్పది. కీబీలు కలిగి 

ఈ నాటకమునందు తెలుగు లిపిలో తెనుగు వడ్యములు రెండు రాగ 

డాశములలో ; వాయబడి యున్న వి, 

రాగము _సాచేరి 

“కుల శ లములు చలించిన 

జలనికు లింకిన దినకర చందుల సన్మం! 

డలములు ధరగూలిన ప్రా 

రులు పలవార్భ విలాసులుగు గుణసదనా. [oon 

వొగ ము __ ఆనందఖె రవి 

వసుమతి జబీవెచ+* మ తికి వచ్చు సమమనవ్ | 

a" ఇర నలో అ నో క నవస ౩ కాక నించలి ప్నాఠలకు రామన్న, వెంకన్న, మూలన ఎమ్మన్నాః గోపాలము, 'పెంటడ్డు, గున్ని మొదలగు “పీర్ణకూడ తెలుగు నా చక నములుగాన్నే కనిపించు చు: న్నవి, 

ఈ నాటకము తెలుగ హరిశ్చంద నాటకములలోవల ఇంద సభ “వెం చప్లము. కాక క్ విశ్వామి తుల వాదోప వాదానంతరము విశ్వా 



షైర్ 

మిత్రుడు పశ్చాత్తాపమునంది. వశిష్టాశమము చేరి హరిం దని నత మున 
గమహేాంచి తాను వావవ మించుకొ కె వచ్చుటతో నక | ప కంబ: 

జరిగన". ఇది యాంగ్లేయ నాటకాను సరణి యగుఒజకే నిండు నాందీ కహా అ 
వెన విష్క్టాంభామలు కానరావు. మూడంకములు మాచ ME కిం 

విభ నము కలదు. ఇందలి సన్ని వేళ ములు సగము అయోధా: పనై 

రెశ్చం| యని భవనము సందును మిగిలినవి వెనారను ౫ండును కలని ఈ 

చాటెకము ""ందే చెప్పబడిన ది. 

ఈ నాటకనంు నందలి మారులు 

i 

లో ~ ఏ అల న్న స ని Fee "grt ఈ నాటకమునందు పా, తలళో, సన్ని ఐక నలల కథా స్తుప్పలో 

(1) సెరతో మార్పు = రొ౨ వొగికునికి ౭ బదులుగ; కాలవ ii టం అం 

గ 
, [on] స శా రా 

రట కావ్యమునంది లి లోహితాళ్యునకు బదులగ రోహితాన్వ డనియుు 

కలవు. రోహితాస్యనకు చెలికాం డుగా రామన్న, సారన్న గ సుబ్బన్న ప 

(ఓ) సు న్నివేళ ము లతో మార్చువ -- 

తెలు గు నాటకముల లో నెచ్చటసు కానరాసి వెతముగ కొందు Me 

మిభజనము జరుగు యె గాక రంగములుకూడ తెలుస నాటవము Re మ 

తని ప వపదేశములందు వల్పెంప బడినవి 

వసువు నందలి మార్పు వా 

లో l స 

(1) మాదిగ ఎర్మదోపాఖ్యా న కావ్య నాడ కాదు 6 దెచ్చటను Ae 

జనా Naren" a yw 

విధముగ విందు డిం దసభలో హ రిక్వం్మదుని సత్యసియ = పె క్ 

ణో దగిన పిమ్నుటప వి? | సమం 
విశ్వామితులకు వాదోప వాదములు జదిగెను మి స్ట న... 

. 

ద మ నమ పైది టన 
తన వాదము నుపసంహదించు కొనుట కె ఒశీబ్ఞ డై మము చెడ రన 

చె ప్పబడినది. 



డి స లే శ్ ఇల బలా లొ ag (2) దారిశ్సం, వడం కల గాంచినట్లు చెసబడిన విషయమింతు చం దమతియే 

య ల ఓ) థి 
క్ ర్ట ర్వ య tg 1 Es న్ నా (5) మర్శితియగు సత కీ 

ఇ 
నటుల మార టిడి టెం 

(4) తన కర వ ర వ్యయము నెర వేర్చుకొనుట కె చం|దమలి నె కలి తో వధించి 

తానుకూడ పొడుచుకొనుట చూచిన సత కిది తానుకూడ కో తితో 

(5) తుదకు వశిష్ట విశ్వామితులు వచ్చి పార్టింవగా _ నారాయణుడ 
థి 

(వర+క్షమె వాడినందరిని (బతికించెనని చెప్పి యంతము చేసేను. 

ఊట వడి 

పటుత $ము నకు గాని. రస వోణమున కు గాని దోహదము చేయలేదనియే 

జవ 6 చెప్పవచ్చును 

వ హరిక్చోం చని నాటకమునందును కానరాని విధముగ నిందు హరి 

శ్చందునకు కాక్కిరమునుండి వజ వైథర్యములు, ఇంద కుబేరులనుండి 

Wo 
థో భా 

యధనరాసులు వచ్చుచుండెనని వరింవ బడినది. ఈ విషయములు 
లబ 

wt ఇష ర శ నా తా జ్ ల్ ఎస్తువున కమ్మాతము గొొవ్వతన మావావంవక పోయినను ఇందలి సన్ని వెళ 

కములు, సంభాషణములు ఆంగ రం) వదాయములను. 
(he) 

బ్ర లి సై. ౭న Q- ధ్ 

చే ఇల జ జ వ U7 గ ” వద కాలమునుండి (వసిద్ధి వబాంరదిన త్య హరిశ్చందు9ని కధ ఆంగ _ 0 

మున కూడ వారాయబడి యుండుట ఆ కథా వనువు పాంధాన్యతను చెహుకమే 
వాల ఏ | 
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తే; వేద శాస్త్రముల్ చదివెను వేడణ_తోడ 

ఘన పురాణముల్ మరియును గావ్యములను 

సకల విద్యల గ౩చ నా రోజ వరుండు 

వాని బోలిన నృపతి యీ వసుధ లేడు” 

ఆ॥ ఏడు ద్వీపముఐను నేలుచు వేడ్క_తో 

చా నయోధ్య రాజధాని. జేసి 

(పజ ల నెలుచుండె. బౌథి ఏ మలింగ ను 

రాజ సింహమైన రాసుతుండు పేజీ. 6 

ఇందలి పద్యములేగాక వచనములు కూడ మృదువుగా సాగినవీ. “ఈ 

విధముగా సత్యమె ధనమని రాజ్యరాబు పరిపాలించు న త్యహ రెళ్ళందునకు 

నన్నా సంగి వివాహము జేయుమని చం, దమతి ద్రార్థింవ నుకీనర మహారాజు 

ఆత్యంత సంతోషంబు నొంది నీవు కోరినల్డి చేయుదునని * తెలిపెను. 

ఈ విధముగా కథ కొనపాగినవి, కావ్యాంతమందు గద్య మిట్టు 

చెప్పబడినది. 4 ది శ్రీకృష్ణ భారతాది మహా (పబంధి రచనా ధురంధరులు 

కవిరాజ బీరుదాంకితులునునగు శ్రీపాద' కృష్ణమూర్తి శా స్ర్రీగారి పథమ పుతిక 

యగు విశాలాక్షి చే రచింవ బడిన చంద్రమతి చరిత9ంబు నందు సరం్పంబు 

కాళ్యానము. 17 

. చంద్రమతి చరితము విశాలాక్షమ్మ పేజీ ర 

. చంద్భమతి చరితము విశాలాక్షమ్మ పేజీ 6 

- చంద్రమతి చరితము విశాలాక్షమ్మ పేజీ 6 
- చంద్రమతి చరితము విశాలాక్షమ్మ పేజీ 81 = co mW = 



హారిశ్చం ద విలాసము = పిబంధము 

మారెళ్ళ స్ముబాయ దాస రసి 

ఇది రండాశ్వాసముల గ్రంథము. ఈతడు అనసూయా విలాసము, 

జాహ్నవీ విలానము, భదారది9 కేత9 మాహాత్మ్యము; గరుడాచల విలాసము 

మొదలగు కావ్యక అను రచించినట్లు తెలియుభున్నది. ఈతని హరిళశ్చందో 9 

వాఖ్యాన కావ్యము పూర్వ కావ్యానుసరణీయమే కాని నూతనత్వ మేమియు 

ఇందు కానరాదు. వాగితవ9ితి యగుటచే కొన్ని ఛందో భంగములు మొదలగు 
నవికాన వచ్చుచున్న వి, 

పూర్వ హరిశ్చుం ద చరితము 

తిరుపతి వెంకట కవులు 

శ్రీ కొమండూరి అనంతాచార్యులవారి గద్య పిబంధము నందలి 

కథ ననుసరించి కొన్ని మార్పు లొనరించి దీనిని రచించినట్లు పీఠికలో వేంకట 

కాన్ర్రీగారు పే ఎర్కొనిరి. శ్రీ అనంతాచారులుచే వారియబడిన గ గద్య గరింథము 

1985 సం॥ స్కూలు ఫైనల్ పరీక్షలకు పాఠ్యగ 9౦థమైనట్టు తెలియచున్న ది. 

ఈ కావ్యము చెళ్ళపిళ్ళ వారి మితు9లగు శ్రీ నోమిన కామేశరరావు పంతులు 

గారి కంకిత మీయబడినది. ఈ కావ్య కృత్యాదిని సంస్కృత శోకము 

కలదు. 

హరిశ్చంద్ర విలాసము :_ మారెళ్ళ సుబాాయ దొస కవి కాగితప్ప 

ప్రతి ఆంధ్రసారన్వత పరిషత్తు కాకినాడ రీ2 పేజీలు క అవు, 



496 హరిశ్చం దో పాఖ్యా ము 

“క పూర్వ హరిశ్ళుందం చరిత మే పురాణమునందున్నదో నాక్షు 

తెలియదని పేర్కొనిరి. వీరు కాలషేవమునకై నుశల, గోదెవి, శివభ క్రి, 

స న త్వా తివాత, ఆంధ స్క్మాంథము: సౌభాగ్య కామేశ్వర్, మొదలగు రచ 

ంచీనటిందలి పీఠికలో పేర్కాొ_నిరి.' 

ఇది యారాశ్యాసముల పద్య విబంధము. ఆధునిక యుగమున వెళ 

ది 

పూర్వ కావ్యములను బోలియున్నది. కాని వర్ణనా విధానము పూర్వ రావ్యష్ను 

లను బోలినను నంగాంగ వర్తనగాక నవీనత్వమును సంత రించిన ది 
క్ 

మున పిత్యేకత నడియే. ఈ కావ్యమందు కథా వస్తు వషయముతో బాటు 

భారతమువలె ధర్మోవదేళశముకూడ పాాధాన్యము వహించి యెడ నెడ కాన 

వచ్చుచున్నది. 

ప౦వమాశ్వాసమునందు మునికుల చందు9లు ముందరుదించు కథం 

జూచి తలంచిన విషయ వర్ణనము కలదు. వారు రాబోవు ననర్ధ్థముల నన్నిటిని 

విపులీకదించిరి. యజ్ఞ యాగాదులకు వినాశనము కలిగి బాాహ్మణాది కులము 

లందె నీచులు జన్మించి యరధోగతి పాలుచేయుట మొదలగు వివిధ యరిష్టయులు 

వర్ణింపబడినవి. ఈ వర్ణనమునందు కవి తన సమకాలీన సాంఘిక స్ట్కిని 

వరించెనని నిందలి పద్యములు తెలుపుచున్న వి. ణ 

తే. గి. “జన్నముల దాక నందుకు సంజకూడ 

నూటికొక విపు9(డేని యానాటి వార్వ । 
డుండ దవ్వుడు మడి మైల దండుగ యిది 

యంచు సూదు)లవల( డిందు రవనిసురులు |; 

కాం? 
అల 

i. First Edition 1946 (Contd. from page 3.) 18_ 10.1970 
నాడు మచిలీ పట్టణంలోను జరిగిన ఉపన్యాసాలు). (వచురణ ఆం ధ|వదేశ్ 
సాహిత్య అకాడమి,కళొభవన్,  సెఫాబాదు, హైదరాబాడు-4.) 

1. పూర్వ హరిశ్చం్యదిము. పీఠిక. పేజీ, 1. 
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శన హరిళ్చం[దోపాఖ్యా + నము 

తకుక - వాటే లింగనామాత్యుని ఆ త్రర హం౭శ్చందో ౦పాఖ్యాన ' కథానుసరణ 
జ్య 

మను నిందు కొని , వృత్తాంతములు వదలబడినవి, 

ఈ జంట కవుల వర్ణనా వైభవము సాటిలేనిది. 

"6 స్రీ! ఎపుడు చి తరువునం డెక్కిం౦ప నూహించె 

నపుడె వింట నమర్చె నల్లె తాడు, 

వా రి( గికొన ఆ = వామాక్షిచాస మ 
జీ 

న్యధథుడు జాణనుల నమర్శె వింటి 

ఫలకంబుపె రూపు |వాయంగ మొడలిడ 

ములుకు లాకర్ణా రాంతమునకు లాగ 

-౮త దా [వా సెనో లేదో? యా లేమ 

మదనుండు తూపులు వదలి కలదే 

fb “ee a () fA au ర. స్ 
గ & ర 

(3 
క్ి 

౮ ఇందు కలకంధర నీలలోహితుని జూచిన పీమ్మట వానీమై మక్కునకు 

గురయ వానిని టం ౦దు లిఖీంవదలచి తానే చీ త్రరుపుగ నిలబడిన 
చమ wg mn జరా లం ల నా 

యొపేీ?ి నది Ug 

ధా 
[4 

. ప్రబంధ కవుల జటిల సంస్కృత సమానములు లేక తేట ట్రీ 

ఇనుప వదములలో నిది యామనిక కవిత్వ వ౦భావములను సంతరిధచుకో 

నడి త,తీయాంకమున చందరిమతీ హరిశృందు9ల యోవన వ వర్ణ న పోతగ 
కర ఇర ఇల్ల ఇగో 

వత మునందలి రుక్మిణికృష్ణుల య యవ్వన వర్ణన ను తలంపునకు తెచ్చు చున న్న" 

శీ గతి మందగించే న క్కమలదళాక్షికి, 

మంద్గించె నుశ్మి మహిధవునకు 

bain కటలా TT rere 

ఓ. వూర హా, పి, ధ. ఆ, "పేజీ 277. పద్య 112, 
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ఆ | కుం ॥ గ | | / ఇ క ' ~~ we జట్లు లు! ల న! శ్ | 

వి ర రుం క త ంయిల యువ క అ యె 
బో 

టు స, 

|] a వ 

బి. క్రూ" పత ద స్క, సీ 983, ప 1085. 5 మన్ం ఛ్ వటేః నహ వ్ర 

అకాడమీ. హెదరాపొదు. ప్రింటు 1964. 

ఎ. దుుకీనుతు కొ రా క్రీగెలు చీడంగ వెలికీ మెదీ.గె వడం న్న గ 

' 
జ దూ 

గమ లనాథుని చి త కమలంబు వికసింప గాంలి చింతికి ము“ మల 

EE షు 
ఆ. 

ఖః స 

పాదసూవ తొలరిక ఉనుదోయి 
చముదువి విద్రోధికి లోన మదనాగ్నే ah a న హూ ty Wee 

a స గ. er) 

కముపచు జాల కబురి! 
సు, . 

మథిక ముగా? గ బంద మధి) మి. ఏయ్ 

బు చార యొావనవనవ ఏ౫ 
బద్య్మనయనువలన బగ్గిమదంటు దిండాొరి నెలత య ప 



హోరీశ్చో . ఖ్ ను క్ 

గా శ అది త స స్లో | అ గూ బర “| | ఖై Soa > a జరా దళం మో ాబదినది.- ఆగాగనా ౦ te ae ని మునకు ముందు లత ర్త 
న అ 

స తామేశ -రరావును గూర్మి “ఆశీర్వచన” మను పేరుతో నొక పద్యము చం మీ మ చె a 

వాాయెవిడే డె ఇందు నాతని. గుణగణమయమిుము బూగడజడినవ కావా త 

ముండు పండు వద ములో ఫఅన్నాతి కూడ వడింప౭ డినవ ఈ విధముగా ౧. 

కాప ము పూర్వ అక్షణముల నాధునక కాలమున నాభునికత్వ ము. 

నంరరించుకొనిన. కావ్యమని చెప్పవచ్చును. ఆ కాలమున కఠావధాప, eg 

“ంబులను చూరగొనుటయేగాక తోటి యు 

నుములు గుదిలుమన వకు సుచి. పొరితొషికము లఅందుచురడిరి.. వక్తల 7 (0 న్ wd 

కది యైడొళ్చాసముల (గంధము. ఈ కవి వడ్రాది సుజ్బారాయుని. మలు కే ౮ a 

నష Er జమ ఆ | అం a] En ఎత్నాహమువి ని కావ్యమును [వాసెనని పీఠకలో పేర్కొనినాడు. ఈ 
శ ఏనా ఇళ. ష్ ప్రై 

శ స్ కారము చాంద్ర హా దొ పాహఖూన మైనను. గెరన వంకర కవులు 
నా ఇ పాం మాం స 4 ర్ మ రిం డొజాక్యా కు ననునరించియే రచిం పెజడిన 

భకక ద a : ఈ కవికి పకక ద్రాయుచు జానపొట్ పట్టాభి రాయళాత్ర్రిగా. రట్టు వ. 
Nw 

జె రం 

my లో అ క్త 

“ఈ కివీ శంకర కవెకాత హా న స వ. ఏన హతం టో పాలా నమన మాతృరగా ని రవింబ్లి యుండుట నందలి ఫై కడ అన్నె యు బి బోయియున్నా శు = నియ్యాడ్ 
న్ అ ఆ STC దై రం అపయముం.. విజ తెటుంగక యుండొోతేదు. కావున. మీయెండి. 

స దాతా పొకములళో , వైాశక్సైక కార్లు శ య కు ౬ ఆ వరిం కొవ్యమనీ చె ప్ఫూదు ఏ న తాదృశ, లోకోవకారక 
4 ఆం సైట్ బు బ్ య. నీ i pt ఎం చాటు Nek చ Sy ర్ కై Yo 

గా 

2 రితములను నింకను రచించు కై యక్కంవినె (బ్ తృహాంచుచున్నా వను, 



మాం ర హా 
ee 

శుద్రాంధ9 హ రిశ్చోంద్ దోర పాఖ్యూళమ్ "న 

థు 
స 

తిక్కన పోతనాదుల వలె కల గాంచెననియు నంద తం. 3గాకు 

కానించి "ఆద్బి తెనుగు హరిక కం, [దోపాఖ్యానను (వాసిన సంతానము ఏయు 

నని తెలీబనవగియు కలదు, 

రావ్యా రంభ మ్ట్టు గా వింపబడినద్మి 

చక సిరి గ డియించి తర్మిడియను చెల్వున వే ఎయు యూన వెను సై 

ల్వురుడయి రాయపక్సు కొలుపుం చెడు సం్మదపు జంవమామషై 

గ చుసును వెన్నునిం గ్గ లుదు కర్ణము నతెము సీనకుంచగా 

లర గిన ఏర రాఘవుడు (గావు సు వత నకు" ప 
అ 

ఇ 

ఆఅంచులకే సో కసాదులవలె యే దివశయు గాక తం యే లో గాంది 

“శ 

ఇది పద్ధాయ్యద హరిశం దో పాఖ్యానమైనను ఆట వెలది భట తీ, 

సీసము మొదలగు పద్యము లేగాక వృ త్రము లన్నియు ఇప వాతబడీనవి, 

'అయ్యనకోట పార్థసారథి సెట్టిగారిచే (వాయజబడిన ప స్థ విజ యామ 

హరిళ్చంద్రో పాఖ్యానము అచ్చ తెనుగున డ్రాయబడినది, వారు 1896 పం: 
టో ష్ ఆ mm 

[వాసిన ట్లాగంథముననే వాయబడినది శుమాఠు అదె కాలమున ౫ 
న 

కావ్యము వెలువడినది. 

రెండింటి యందును ్రైతవన వర్ణనము తోడనే ౩థా పౌరంధుు 

శా వించబడినది. 

మ॥ విరి చూల్మాడిరి జో గిపండ్డ 
శిరవై చేదేఆ మేల్చెట్టకో 

బురుడే (మాకుల గూళ్ళు దెట్టు గరి తాల్ముల్ వేల్ రొదళ్ సెయ్ న 

బ్సుర మై యుంట సిజంట లొండొరుల చెల్ముల్ చోర బూల్చం౦చ్లే 

దెకమై నేలను ద్వైత ప్రోనడివి సుద్దిన్ గొప్పదై (క్రొరెడిన్ 

ఈ విధముగా గవర్రాజు ము క్రేధంతో వర్ణింపగా _ పార్టవార = 

ాటిగారు సీనములలో చముక్కారముగా వర్జించి 
టబ 

{1) శుద్ధాం ధ హరిశ్చం 

a 

(దో పాఖ్యానము (ప. ఆ. రీ? వవ, కము హోలీ ఫం 



నోసగిడి యిసుక తిన్నియలు గాగ 

(కొవ్విఠి లేన్రీయ [గోలి (మో నేడు తంట 

సందడి తరగల సద్దుగోగ 

కరము జెలువారు తదీసీ , రాకన్నెప్ండు 

నిగ పగడంపు దోగెల జగ్గుగాగ ( 

దనక మున్నీ చి సోబగోప్పు డ్యతవనము( 

జొచ్చి జమ పట్టి యటం నర బుచ్చు చుండ" 

ఈ విధముగా నీతి వర్ణన కోనసాగనడి. కది తన బూక్ చం 

గ్ 

విం 
పీశేషయు ననుసరించి వర్ణనము సౌగించును. ఇరువురును కుడ్దార్యద హరికా 

ఓ 0౬ ans 2 

ర్థసారథి సేద్రగారు “సత్య విజయ” మనుపేరుతో “అచ్చతెనుగు 

కావ్యమని పేర్కొనిరి. శుద్ధాయ ఏమైనను చక్కని వర్ణనము=తో నొప్పియున్న దె 

చే అబ్బి కోలనుల లోవల నన్నిదెసల ? 

బసిటి మెట్టులు గట్ట పే వరలు చిన్నీ 

గుబురు మాకులు న్టి'షే అ గొన బుకల్వ్య 

గములు తామర పూల్ల ల (గ్రాలు నొకటి |" 

అనుచు ధర్మరోజునకు వర్ణించెను. 

l. సత్య విజయము. 

అయ్యన్నకోట పొర్టసారథిసేట్టి. ప. ఆ. వద్యం. లర 
2. కుద్దార్యధ ప హరిళ్చందోపాఖ్యానము. రాయవరపు. |వ. ఆ, 60 పద్యం. 



కక్తూడా ౦ ధో హారిక చెం దో? పాళా (నేము ఆ త్ర 
ధ "౬ . / 

ఈ విధముగా సీ కావ్యము మనోరంజకముగా 'వర్షించబడినది. 

కావా ఆతమందు గద్యములో జగదాంబ కటాక్షము చేతనే నీ స్థితికి వచ్చితినని 

"మరొ, గానినాడు. 

గద్య అకద శ్రీమద్దగ దారిఐ కరుణా కటాక్ష సంపాదిత కచెతా 

మృకు సంజనిత గద్య పద్యాత్మిక సంతుష్ష పాళీ సంసేవిత శ్రీ జగన్నాధ 

హెదార విందా ంక పాత మనః పద్మ శ్రీమద్గాతమసగో త్ర వష్మిత రాయవర 

వంశ కంార్డన సంపూర్ణ శరా కశత వీఠరాఘవ ప్కుత  చెంకచూంబ 
గర్భశుక్తి స్వాతీ శాంబరి వర సూత శ్రీ జగన్నాధ శతకాచి శుధ్ధాం ది రచనా 

జుంథుర చర్నిత శొంనామ పిణీతం జై బెన జద్దాం ధ వహారెశ్చంప చ కలి తంబు" ఢి 

అంచ మా మౌన సర్వము సిందు "పెర్కానినాడా. 

ఈ విధముగా నీ భద్దాంధ హరిళ్చర్యద కావ్యములు రెండును. తెలుగ 
సాహిత్యమున విశషముగ వెలసి' విం 

సత్య విజయవు 

అచ్చ తెనుగు హరిశ్చంద్రోపాఖ్యొనవు 

అయ్యనకోట పార్థసారథిసెట్టి, నెల్లూరు" 

అయ్యనకోటి పార్థసారభి సెట్టి నెల్లూరు. వాస్తవ్యులు కుమ్మర కులమున 

18684 త సం॥న జన్మించెను. తిరుమలయ్య లక్ష్మృమ్మలు చీరి తల్, 

దండులు. వీ రయ్యనకోట గామ నిపాసులగుటచి నది వంశ నామముగా 

నిలచినదని చెలియచున్నచి. ఏరి అన్న రొమస్వామి*. వీరు భౌమలక్ష్ముణుల 

వతె యన్యాన్య (మాను రాగములతో నుండేడి వారట.” _ నక్యవిజయము 
కరు, gy 

ld. సత్యవిజయము. అచ్చతెనుగు 'హరశ్ళందో 9పాఖ్యోనము " వాగితగాడ 

అయ్యనకోటి పార్థసార థి సెట్టి. సరి జేసి అచ్చా త్రించినది, కుకుపూళు 

కోదండ రామరెడ్డి తొలి అచ్చు 1896. మళిది. 1968. 

వ, సత్య విజయము. “మున్ముడి, మురుపూరి కోదండ రామిరెడ్డి. 

BET ined mre wo 



488 హరిశ్చం దోపాఖ్యా శమ 

కృష్ణదేవరాయల పెనుగొండలో 1896 వ సంవత్సరము మన్మధ పుష్య 
బహుళ త్రయోదశినాడు పూర్తిచేసిన ట్టి కావ్యముననే పార్టసారథిగారు 
(వాసిరి* ఈతడీ కావ్యమునేగాక, 1.కుమారశతకము (1909) 2. కుమారసీత్రి 
రత్నావళి (1909) ర శ్రీ నమ్మాళ్వారుల వైభవము (వచనము) (1810) 
(వాసి వాడుకలో నున్నవి. ఇందు కుమారశతకము పా9$మిక పాఠశాలలలో 
ఆనాడు ప్రచారములో నుండినట్లు తెలియుచున్నది. 

ఇవిగాక ముది9ంపబడి దొరకని కావ్యములు. 

పనన్న జన శిరోభూవణము 

శ్రీమన్నాద మునీంద9 చరిత్ర 

యమునాచార్య వశ9భావము 

రామానుజ విజయము 

పుతీ౦హిత చేడిది 

మొదలగునవి కలవని తెలియుచున్నది. 

అ జ (0౨ వీత ౧ 

పార్థసారథి సెట్టిగారి పాండిత్య వైభవము గొనియాడదగినది. అచ్చ 
తెనుగున వారియబడిన ని కథ మహా ప౦బంధముగా తీర్చి దిద్దబడుట విశేషము. 

ఈ కావ్యమును బెజవాడ గోపాలరెడ్డిగారి షష్ష్యజ్ద పూర్తి ఉత్సవ ఫో 
దినమున (జననము ర్ ఆగష్టు 1907) నెల్లూరి కవితల్లజుడు వోసిన యీ 
మధుర కావ్యము ఒక పూజా సుమముగ ముదింంవబడినదని కోదండరామిరెడ్డి 
గారు పేర్కొనిరి.* పార్థసారథి సెట్టిగారి జీవిత చరితం యంతయు నిందు 
వ్యాయబడినది. వీరనారోగ్యముచే బాధవడుచు మరియొక వ9క్క_ ననేక 
యుడుమలను బడుచు నీ మహా వ౦ిబంధమును తీర్చి దిద్దిరి. వీరు కవులేగాక 
ఏందులనుకూడ తయారు చేయుచుండెడి వారుటి. 

(1) చర్మరోగ నివారిణి (2) జ్వరహరిణి (లీ) నేతంఘృతము (4) కవ 
కాసహారిణి (5) శివసంజీవిని మొదలగునవి వీరు స్వయముగా జేసిన మందులుగా తెలియచున్న వి, 

1. సత్యవిజయము. ఆ. ర, పద్యం. 804. 
2. _సత్యవిజయము- మున్ముడి. 



అచ్చ తెనుగు పూరిశ్చం[దోపాఖ్యానము 

ఈ గ౦ం౦థ్రము 1904, 1906 సంవత్సఠములలో చి. ఎ, కి 
గ వధముగా నుండెడిదట.' ఒక అచ్చతెనుగు కామము స్వరాజ్య 

పూర్వము బి. ఎ. కి పాఠ్యగ 9ంథ్రముగా నుండుట కావ 

చెప్పకయే చెప్పుచున్నది. ఆ కాలమున వేదం వేంకట 

రచనను ఎంతయో మెచ్చుకొనుచు వాడుక మాతమగానున్న శుద్దాంధంము 
ఏరి కావ్యమున తీర్చి దిద్దబడినదని సేర్కొనిరి* ఏరుగాక యనేకు ( కుల వరికి 

తులు, పతిరక 

' త్ ల 

తలు wr ఇస 

డి 

జ 

నాశ A | 

రాయికా రగా అ దరి 

లు ఆ కాలమున వీరి కావ్యమును పైగ డుచు 

నత్య విజయము యెదాళ్వ్యానముల కావ్యము, 

పీరచ్చ తెనుగు కబ్బముగా హరిశ్చందురిని కథను తీర్చి దెద్దినడు “సత: 

విజయము” నామమును మాత9ము మార్చకుండు చెందులకో తెలియదు * కావే 
[న 

నామము కూడ యచ్చతెనుగున నుండినచో మరింత కోత నివెచడిదె, అ 
హు 

నెల్లూరు వాస వ్యు డైన సీతడు నెల్లూరు కావ్యమని పేరుపొందిన శంకర 

కవి కావ్యము చనునరించి తన కబ్బమును వా సెను. 

ఇది అచ్చతెనుగు కావ్యమేగాక నిర్వచన కావమని కూడ చెప 

వచ్చును. ప్రబంధము మాడ్చి కావ్యములో సమస్త ప్షయములు నెలకొని 

నను పిథ మాంక, పంచమాంకాంతమం దనగా కావాఃంతమందు మాత9= 

గద్యములు కలవు. ఇదిగాక మరియు అని మాతరమే చతుర్దాక్వాసములో 

1, సత్య విజయము. మున్ముడి 

2 | am extremely happy to say with confldence 

that your work is sweet and readable; possesses 

much poetical merit, exhibits good taste and highly re- 

pays perusal. The restriction of “suddhandhra శీ very 

unhappy one in the case of other writers gensraily one 

which is held up as an excuse for all shortcomings. ts in 

your case under perfect and admirable conirole. 

4, Mallikeswara Koil Street, Yours truly, 

Madras 
vedam Venkataraya Sastry. 

24th September, 1897. Senior Sanskrit Pandit, 

Christian College, Madras. 



యా త్త హారళ్చుం | డోపాఖ్యా నము 

కలదు. ఇందు వంశమును తన తల్ల,. దండుర్తలను.. తేన గురువును పేర్కొ. 

ఉటయేగాక తాను నీలకంశేశ్వర మువరిసాదుడనని  పేల్కానెను" “ఇద్ 

సీలక ఐతశ్వురాభిధ వర మెశ్వుర వరప్రసాద సంభూత సకల కిలొకుళల,. 

కులాలకుల పారావార కళానేధి మండల మండ. నొయమానో రీ మండలాఖండ 

సత్క్ రి విభవమండేత నండయశ్యుష్థ నామార్యకుల సంజాత శ్రీమడ్వాష్వవ. 

విదాఎంతోదార కాద్దంకి తీరుమల తోతాచార 
పే న ర్య వర్య శొష్యు పష, వళ్ళి 

వేళ్ళగోతోద్భవ, ఆయ్యనకోటే తిరుమల శేరష్టి. త తనూభప, ఆంగ్లేయ జ్రసగ 

కర్మ చోతుకిధారేయ, సరన కవితా నికాయ విద్యజ్ఞన విధేయ, పార్గసార కై 

శేష్ట్ నోమఢేయ పాణీతం దైన జజ్జాంద్ర నిర్వచన కావ్యంబున- 

అన్ |వాసినాడు.. ఇందు మొతము అచ్చ తెనుగును గాక తతామములతో" 

గూర్చెను. కొవ్యాంతమండు తాను కావ్యమును |వాసిన తేదీని కూడా" 

నుగ నందము ద్విపదలో (వాసీన శివకవి; యగ రన కావ్యమును. 

కూడ శివభక్తు డనుకరెంచేను. గౌరన హరిశళ్న్య్యద కావ్యమువటెస: 
యు pa గ 

సామెతలు, జూాసియములు నంతో సహజముగా, రమ్యముగా నువయోశణించెను, 

pe 
డో 

mia క 
వ 

తెనుగు కవుల వలెనే నీతడు కూడ కావ్యమును *సిరయు” నని 
(పారంభము చేసేను. “పెరుమాళ్ళ బ క్రీ యని నెనిమిద్ పద్యములలో దేవతా: 
స్తుతి గావించెను. ఇందు పెరుమాళ్ళు, లచ్చి, పాఠ్యతి, సరన్వతి. 
వినాయకోదుల స్తుతి కలదు. తదుపరి గురువుఅగు రోమానుజాచార్యుని, అద్దంకి 

జా తయార్యులను,. ష్న్కి 'నాహెబును, నండదోజు ఏరరాజును స్తుతించెను. 

మున్ను దెనురగు/గ యీోనరి 
| © ఇ” a వే జ ర్ మన్న ల నన్నయ, నెజ్జ్బన్న మటిల్టీన త్ర 

యా ర మమమ. మము నా యు కారకు న... 

1... నత్యవిజయము. చతు. ఆ. సీ. 120 “మరియ” 64 
ష్ ) 
ea సత్య, వం. పౌం20ి. పు. 



అచ్చు తనుగు హరిశ్చం దో పాఖ్యానము శ్రీశ్రీ? 

కన్నను సోమన దెలగన | 

నన్ను వ మొల్చిమ్మ( దిమ్మయన్ మది వచలంతునో 

అని పూర్వ కవులను స్తుతించెను. 

పీరెని గాక తన కులమున జన్మించిన మొల్టను కందుకూరి వీరేళ లింగము 

ఇ పంతులుగారిని పార్యతీశ్వర శాస్ర్రిని, వేంకటరత్న శర్మను తన కయిత తీరిచె 
ణి 

చిద్దిన కూరత్తాళ్వారును తలంచెను, 

ఈ కవి తన విశయ సంవద నీవిధముగ తన కావ్యమున తెలియ 

తే, రబ్బ మొనరింపు నేర్పు నా కడను లేమి 

తెలిసి తెలిసియు దారకొంటి దీని కను” 

తన యుద్ధ నౌర్వతనమేమియు లేదని తెలి 

సియు కావ్య పారంభము చేయ సాహసించిత 

నని పేర్కొ_నినాడు. నిండుకుండ యెప్పుడును తొణకదుకదాః తదుపరి కేపి 

వంశ వర్ణనము మొదలగునవి కావింపబడినవి. కథా [ప్రారంభము గౌరనాదుల 

కావ్యములలో వలెనె ద్వైత వనమున నున్న ధర్మరాజాదులకు తబిసి మృకండుని 

పట్టి హరిశ్చం|దుని వృత్తాంతము చెప్పుచున్నట్లు వర్ణింపబడినది, ఇందు వన 

వర్షనమును బోలి (పౌఢముగ రమణీయమై యొప్పినడి. 

సీ, కమ్మతెమ్మెరల వెన్మ-కు ముందజికి నూగు 

నలతి( (మాకుల బారు లలలుగాగ 

1. సత్యవిజ,ప.ఆ. పేజీ. 7. పద్యం, 1 

చఇలగున- అచ్చ తెనుగున యయాతి చరిత (వాసిన పౌన్నికంటి తెలగ 

నార్యుడు. గోలకొండ కుతుబుషాలలో మూడవవాడు - ఆంధ భాషా 

సోవకుడు అయిన మల్మిభరాముని సామంత నవాబు అయిన అమిన్ 

ఖానునికి తాచు |వాసిన యయాతి చరితను తెలగనార్యుడు ఆంకిత 

మిచ్చినాడు. (1550-1591 _ఇభారాముని కాలము). 

9. సత్య.ప.ఆ.పేజీ ఓ. పద్యం, 18. 



442 హరిశ్చ్ళం[దోపాఖ్యానము 
నచ్చటచ్చట6 గొమ్మలందు విచ్చిన పూల 

గుమురులు నురుగు మొ త్తములుగాగ 

నెడనెడ€ గుప్పలై వడిన పుప్పొడి చెంత 

నెసగాడీ యిసుక తిన్నియలు గాః 

[కొవ్విరి తేనియల్ గోలి. మో పెడు తేంట్ల 

సందడి తరగల సద్దుగాగ ఫ్ 

కరము( జేలువారు తదిసి రాకన్నాపిండు 

నిగ్గు పగడంపు దీగెల జగ్గుగౌగ 5 

దనరె, మున్నీట్ సాబగొప్పు దంతవనము( 
జొచ్చి, జము పట్టి యట దటి బుచ్చుముండ.' ” 

ఈవిధముగ నిందు రూపకాతిశయో క్రులను జోడించి ఎంతో రమ్యుముగా 

వనమును వనముతో ననగా మున్నీటితో పోల్చి చెప్పెను. తదుప రయోధ్యా 
లు 

నగర వర్ణనము కావింపబిడినది 

క, పుడమికి బాపట బొట్ర 

యెడపక ముగితి నిడుపోంళ్ళ నేదిత దొరిడై 
కడలి వెలందికీ నీడన 

బడు సరయువు దరి, నయోధ్య పరగు జగానన్* 

పుడమికి బావట బొట్టుగా సరయూ నదీ తీరములో నున్నదని చెప్పను. 
తని వర్ణన లన్నియు గౌరన, శంకర కవి హరిశ్చుందో9పాఖ్యానమును. 

లి వర్ణించెను. తదుపరి హరిశ్నందు9ని వర్ణనమును నందును పీబంధ 

వర్ణనమును బోలి చెప్పెను. ఈ వర్ణనలు నుపమానములు యచ్చ తెనుగు 
కావ్యమున వెలయుట నాతని పాండితీ గరిమను చాటు చున్నది. ఇంచుని 
పేరోలగమున వశిష్ట విశ్వామితుంల వాదన మూలముననే హరిళ్చందు9డు 

సత్య వరీక్షకు గురియయ్యెనని నీ కావ్యము కూడ చెపి ప్పెనది, సత్య విజయ. 

కావ్యము నందు పూర్వ కవుల హరిశ్చంద్ర కావ్యములను బోలి కథా వస్తువు 

ర స్పేజ్రీ 7 పద్యం, a6. 

ఆ. పేబీ. 9, వ. 44 



అచ్చ తెనుగు హరిశ్చం దో పాఖ్యానము గ్రీక్షీతె 

చెప్పబడినను నిందు పాతం ఏలు తీరి ర్చి దిద్ధబడి నది. సంభాషణలు కూడ యర్థ 

వంతమై యొప్పినవి. 

ఇందు9ని పేరోలగమున విశ్వామితుండు వశిష్టనితో 

గే! రాచవారేడ ? నిజమేడ ? తాంచులకును 

మేలు గొన ముండునే ? నీవు మిక్కుటముగ 

దెలిసి నటుల వేల్పు రాదిట మోిల 
(A డు 

బిగురునకు+ చేవ యిడుమాడి జెప్పెదింత.' 

చని రాజులను తా9చుపొములలో బోల్చి చక్కగా చెప్పెను 

io క్బ్ర ఇందు చందిమతీ పాత్ర చక్కగా తీర్చి డిద్దబడినది. ఖ్, 

గాంచి బెదురు నపుడు సహధర్మ చారిణియైన చంద౦మతి 

చ. అని వినిపింప? జందమతి యంగద గుందియు. బైకి దిట్ట 

గని మది దీనికింత వగ( గందగ నేటికి మేటిటేడ ? నె 

కొనిన కంది వంత లవి గూలు! పదంవడి నిండు పేరిమిన్ 

గనియెచ;? నెట్టులన్న, గల గల్గిన చందము విన్నవించదన్ .* 

అని మనసున భయపడుచున్నను ధైర్యము నటించి భర్త నోదార్చుటకు ప్రాయ 

త్నించెనని పేర్కొ_నినాడు. ఇది యెంతయా' ఉచితమైన విషయమని చెప్ప 

వచ్చును. భర్తకు భార్యయే తోడు. ఒంటరిగనుండి కలతనొందిన భర్తకు 

నామెయే అండ. అతనికి ధైర్యము చెప్పవలసిన బాధ్యత నామెషె 

యున్నది. అంచులకై అంతరంగమందు నామె భయపడుచున్నను భర్తకు 

ధైర్యము జెప్ప నవలంబించినది, మరియు నీమె తన చేతి కడియము దీసి 
ముమ్మారు దిగదుడిచి వైచినదట. మహారాణిగా నాటి యాచారమును తెలియ 

చెప్పెను. అరణ్యమున హరిశ్చుందు)డు మృగమును జూచి వెంబడించి 

రిక్రహస్తుడై తిరిగివచ్చునప్పుడు కూడ దూరదృష్షిగల చందిమతి యడి 

విశ్వామితు9ిని మాయయని గ౦హించి భర్తకు దెలిపినది. 
ము యానా వామే చనా 

1. సత్య.ప.ఆ, 

2. సత్య.ద్వి. ఆ. పేజీ 49.వద్యం.9ళ€. 



శ్రీ డీడీ హరిశ్చం దోపాఖ్యానము 

డీ. ఎక్కడి వేట ? జింకకోద మెక. డ 7? యీనడ మాల వాలుగం 

బ్ క్కడ ? చూడ. జూడ, మది కెక్కు_డు నక్కజ మయ్యె : వెండి యో 

చక్కదనంబు మాలెతల చందమె కాడెది గాధి పట్టి నే 

ర్నక్కుట్ : యెజ్జలన్న నుడినాది( బెలంగితి, మచ్చె బన్న ముల్!" 

ధం మాయా మృగ; మును మాలేతల జక్కచనమును నిశితముగా పరి? 

లించిన చంద9మతి విశ్వామితుంని మాయ యెమోనని తలంచుట నామె నీశీత 

దృష్టిని న్యాయ వరిశీలనను తెలుపుచున్నది. 

మాలెతలను హరిశ్చందురడు నిరాకరించి కొట్టి పంవ వాదు మదన 

తాపమును భరింపలేక కొట్టించెనని కోవముతో “ఈ గోడు నిన్ను గ 

గుడుపక పోదు పో కటిక? యనుచు పలుకుట రాబోవు హరిశ్చందు? 

కష్టములను తెలుపుచున న్నవని చెప్పవచ్చును. 

టె 
ర 

స 

విశ్వామితు9డు కోపముతో భగభగ లాడుచు వచ్చి తన మాల 
కూతుండ్దను వివాహమాడుమని _ కోర హరిశ్చందు9డు నిరాకరించెను. _ తిరిగి 

నమాథాన మయ వలసిన వొధ్యత రాజుపై నుండే: శొంతిమంతుడును, సత 

శీలుడై న హరిశ్చందు)డు వెంటనే కాదనలేదు. ముని కోప మతసికి బాగుగా 

తెలియును. కాని తన ఏకపత్నీ వితమునకు భంగము వాటిల్లరాదు_ 

కోపించిన ముని ఏడైన చేయ గలడు. అందులకే అతనిని సమాధాన 
పరచుటకు పాయత్నించెను. 'తన వంశికీర్తిని తన నియమమును. మునికి 
చెలిపి తనకు మాలెతలను ముట్టుట ధర్మము కాదని మాత9మే _దెలుపుచు 

నెంతయో చక్క గా సమాధాన మిచ్చెను, 

గ్ 

గీ. పాలవంటి కొలంబును నేల. గలిపి 

పాటి పెంవది తొడింపడ నేట( బుచ్చి 

యంట(గా రాని యిమ్మాల యన్నుదోయి, 

గైకొనుట యెట్లు తగవగు నాకు? ననుడు.” 

1. సత్యం ద్వి. పేజీ. 64. పద్యం 180. 
ల సత్య, ద్వి. శే. 65, పద్యం 182 

ర. చే. 69 పద్యం. 211. సత్య, ది 



తనకు నిష్టము లేవని తెలుపక తగవు కాడని మా తమే తెలిపెను. ధీరు డెప్ప 

డును నిస్టే పలుకును. తన గాంభీర్యమును, సత్యనియతిని _నొక్క-మాటలో 

తెలిపెను. " 

ఇందు రనసోషణము ఎంతో సహజముగా జరిగినది, హరిశ్చంద్రుడు 

రాజ్యముతో పాటు (పజలనుగూడ విశ్వామి మితున కప్పగించు పట్టులను, చంద 

మతినె, కుమారుసి కాలకౌశికున కమ్మినపుడును, లోహపితాన్ము డు పాముకాటుచే 

మరణించినపు డాత ల్రి కోకిండిన విధమును మృత శిశువును జూచిన హరి 

శ్చోం దుని శోకమును మన గుండెను పిండిజేయును, 

క. నేలం దడవుచు( బాకుచు 

వాలుం గనుదోయి నీరు వజద కొనన్ లో 

జాలి మునుంగుచు, దోలుచు 

హాలెము ననరంది, లోహితాస్యా యనుచున్' 

చందమతి పంపరి విధముల కుందుచుండ ఆమె యజమామరాలు 

నిండించుచు ఇంటిలోని ఊడిగమంతయు చేసికొని వెడలుమన ఆ తల్లి తన 

దుఃఖము నెట్టు దాచుకొనెనో ఎవ్వరును సూహింప జాలరు, 

అర్ధర్మాతమున తనయునుని వెచకుకొనుచు కాననమున కేగి కాలికి 

చగిలిన శవమును తనయునిదిగా నెజింగినప్పు డామె బాహ్య (పపంచమును 

మజచినది. తన యింటి దీప మారిపోయినది. దుఃఖమును పట్టలేక విలపించి 

నది. ఇచ్చట నీ కవి వర్ణన పతాక స్థానము నంటినది. 

కం పడి , మైమరచి యొకించుక 

వడికిన్ దెలివొంది, తీచ్చవడి, కొమరుని పె 

బడి, మోము మోము" జేరిచి 

తడవుచు, నెద మోదుకొనుచు, దల్ర్పిడ పడుచున్ .* 

నామె విలపించినది. కొంచెము తెలివినందిన నామె వాని రాజరీకము తలది 

విలపించినది. 

1. సత్య పుచమీ. పేజి 162. పద్యం 68, 

Pa సత్య పం. ఆ, పేజి, 167. పద్యం. 98 



446 హరిక్చందో9 పాఖ్యానము 

క్, పట్టి, పట్ట వట ఎములేలగ్ 

బట్టియు సీ విట్టు లడవి. బుట్టల బడుకున్ 

గుట్టల( బడ స్ట నుదుటన్ 

గటిండి యల నలువ యబటుగా |వాసెనయోళ 
టు య LU 

రాజ్య పాలనము 3 చేయవలసిన సుతుడు నిట్లు కారడవిలో దిక్కు లేక చని 

పోయెనని విలపించినది. అందులకే “తానోటి తలంచ చ దైవమొకటి చేయునని” 

సమాధాన పరచుకొన పయత్నించినది 

ఆటులనే భార్యా పుత్రులను కాటికాపరియైన హరిశ్ళందుడు గుర్తించి 

నపుడు కొడుకు శ వ్రముపె బడి శోకము పట్టజా లక యొడ 

పించెను. ఇచ్చట పార్థసారథి సెట్టిగా రెంతయో నహజముగ వర్షించిరి, 

గీ. కౌడుకుపె (వాలి, పద(వడి |గుచ్చియెత్తి 

కొంచు నక్కు_న( జెక్కు_న( గూర్మొ( పర్చి 

మోము మోమున గడియించి ముమ్మరించు, 

నడలున దొరంగు కన్నీరు జడిగొనంగ.? 

ఘ్ ఎన్నో దినములకు కలసిన కుమారుడు, ఏకైక పృుతుడు అందున చచ్చి వ 

యున్న కూలుడు, వాని నెట్లు తనివిదీర( గొగలించుకొనెనో ఇందు ప (కక క్ర న 

నటు వరించెను, 
రు (3a) 

ళో 
ట్ 

చంద్రమళికి దొంగతన మంటకట్టి రాజభటులు లాగుకొని పోవునపుడ. జూచిన 

జ్యా జనుల పల్కులు సవాజముగ ను న్నవి. కొందరు 

గీ! 4 పుట్టి బుద్ది యురిగి యిట్టి తెక్కాలిక త్ర 

నెందు? గనియ వినియు నెరుగమమ్మ : 

పుడమి రాను రాను ముందెట్టి వింతలు 

గొజలునొక్కా యనగ. గొంద ౩ నందు * 



గ అచ్చతెనుగు హరిశ్చంద్రో పాఖ్యానము- 247 

A “ఇన్ని నాక్ట వోలె నీళముందు నోయమ్మ 

చంటిబిడ్డ లక్కు నంట మనకు 

నాదమరచి కూరుకంటంగ దగదమ్మ! 

యనునుండ మరికొంచరు 

1; “ఇంత కాముకలేని యీ నాల్క వేయి తె 

రెంగులాడుః నిజమెరుంగగ ( గలమెః* 

న్. 2 

ఆని అనేక విధములుగ జనుల పలుకులను నహజముగ వర్ణిం చెను, ఏ కాల 

ఇముందై న అన్నిరకముల జనులుండుట సహజమే కదా? అందులకే పు పుజ్జైక బుద్ధి 

జిహ్వకో రుచి యన్నారుః =. 

ఏీరి కావ్యమునందు వర్ణన [పాధాన్యమును వహించినను నిడి వస్తు 

వర్ణినమని చెప్పవచ్చును. అనగా వర్ణన ముతో పాటు కథా గమనము ప్రాధా 
న్యము వహించియున్న ద్. 

హరికృందుంిడు వేటకేగునపుడు సేద్యపు తీకు నెంతయో చక్కగా 
సహజముగ వర్ణించెను. 

మ వరి కయ్యలకు నీళు వాజీంచి, కొలదిగ + 

గ లబెట్టి మడకల గట్లువారి 

గనిమ లేర్పరచి చిక్కగ నాకు నెరువులః 
దొంక్కా, వెంబడి మాను దోలువారి 

దితిపెరొక యింత యెత్తు పోందినిం గన్న, 

వేకు వంగలు పెడదీయు వారి 

విరిచి బోటుల పైన వెలితి పట్టుల నెల్ల 
నాటుకొన న్నాజు నాటు వారి, 

బండగా. గోసి కట్టల, బన్ని తెచ్చి 

కళ్ళముల.గొట్టి బంతుల గట్టంజేసి 

గడ్డి ద్ఫొక్కి_ంచి, వద్దురా గాంచు వారి6. 

గని హరిశ్చందు9( డవ్వల జనుదుదో9వ॥ 

1. సత్యం వంచ. వ. 205. న 
2. ,, » వ.212. 

ల, సత్య, ద్వి ప. 15. పేజీ. లీల 



448 హరిశ్చందో9 పాఖ్యానము 

నాతడు వివిధములగు వంట పొలములను గూడ చూచినట్లు నందు ఆనేకము 

లను పసంటభూములను పేర్కొ.నెను. 

అ చ, ఉలవలు గొజలున్ బెసలు నుద్దులు నూవులు( గండి పతి స 
ఇ! 

జ్జలు నలసందులన్ సెనగ, చామలు న్నగు మెట్టపంటలన్' 

హరిశ్చందు9డు చూచెనని వర్ణించెను. వేటకేగునపుడు పురము దాటే 

పోవలయును. అప్పుడు కాననము చేరువరకు నుండునవి పొలములేకదాః 

“ఇంకియే గాక ఆతడు *సంజకొంజిగులు”ను 'రిక్క_బాలు’ ను, "నెల 

పొడుప్పు' ను *వేగును “పొ9ద్ధుపొడుపు "ను “భాస్కర విలసితము"ను మొదలగు 

వాని నెంతో సహజ నుంచరముగ వర్థించెను. 

ఇతర కవుల పోకడలు ,;- ఈ కవిగారు సత్యవిజయ కావ్యమున 

గౌరన, శంకరకవి, హరిశ్చందు9ని కావ్యములనే గాక యితర కవుల కావ్యపు 
పద్యముల ననుసరించి సత్యవిజయములో పద్యములను గూర్చెను. ఆధునిక 
యుగమువాడై నను నా సంధికాలములో కవులు ఛందమునకు, వస్తువు నకు, 

వర్ణనకు, పారధాన్య మిచ్చుటయేగాక పీబంధ ఫక్కీలో కావ్యమును సంత 

రించిది, ఇట్టివారిలో వీరు మొదటివారు. అందుచే పాత కవుల పోకడలను 

తాను మెచ్చిన వానిని తన కావ్యములో ప్రవేశ పెపైను. దీనిని బట్టి నీతని 
పాండిక్రి పృకర్షతో వాటు నీతడు ఇతర కవుల కృతుల నెంత విమర్శనా 

దృష్టితో గైకొనుచున్నాడో _ తెలియగలదు. శంకరకవి, గౌరన కావ్యము 
నందలి విషయములు, వర్ణనలు పీర్రి కావ్యమునం దంతటను (పతిబింబించినవి. 

చివరకు “ఆకటా: చేరెడు నేలకుం దగడె” ఆన్న పద్యముకూడ 

మ్మ ఆలవున్ బేరిమి నేడు సందములు మేరై మీజు, మాడెంపు దు 
న్నెలు గొల్వన్, దమసౌసకంపు మగణజా నిద్దంపు( గొడాలు ది 

గులు నివ్వాళులు హజ్జదోయి కొనగన్ గాల్వ్యైలరిన్ గా 9లురాః 

నెలపూ( బట్టికి నెల చేరె డకటాః నే డిందు లేదయ్యెన 7 
అన్న పద్యముగా మారినది. 

1. సత్య, ది. వ. 16 పేజీ 86. 

2 ద్యం. పద్యం, 140 ద్ శ సత్య, వం, eK 
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అటులనే తిక్కన “నుకజల పూరితఠబులగు నూతులు వెయిటి కంచె 

జన పద్యము 
oa 

సే. కొమరారు నీటి పల్దములు నూజిటి కంటె, 

విదివి [దవ్విన యొక్క వెంచ మేలు? 

విరివి చవ్విన వెంచ అరయ నూజణిటి కంచె, 

నడిపింప నొక్క జన్నంబు మేలు; 

నడిపింప గలుగు జన్నములు నూజిటి కంచె, 

కొలము( (బో చెడి నొక్క కొడుకు మేలు; 

కొలము |బోచెడి వేయి కొడుకుల కంచెను 

నిలువరంబగు నొక్కు పలుకు మేలు; 
సరవి నూజాజు వార్వింపు జన్న ములను 

నిక్కు.వంబును [దాసున నిలిపి తూన్న;' 

బరువుచే ముళ్లు సూపు, ,*4=469%*%+4 6666 060 0032666609 

మార్చి నా సెను. పోతన “సెనికిం జెప్పడు అన్న పద్యమును 

మ. సిరికిన్ జెప్పడు, చిందమున్ గనడు, వాసిం జుట్టు వాలుం గొనం, 

డరయం డొడ్డ బలంగమున్, గరుడి డాయన్ జేర డొక్కింత యం 

గురులన్ దీర్చుకొనండు, సాలొడలః గోల్కాల్బుండు నేల్ఫాంయ కొం 

చరితిన్ చందమతిం దిశ ంకుచాజి నొయ్యన్ (బోవ విచ్చేయచో?” 

( 
పె పద్యముగా తీర్చి డిద్దెను. అంతియగాక 

“సిరి వంటో నన్న. పద్యమును 

“వెన్నుని వెంట లచ్చి సిరీవెంట చటారు బలంగ మావయిన్చ 

అన్న పద్యముగా మార్చెను. ఇంకియే గాక నీతడు సమయోచితముగా 

అయ్యలరాజు రామభద్రుడు, రామరాజ భూషణుడు మొదలగు కవుల కావ్య 

వద్యముల ననుసరించి (వా సెను. 

1. సత్య. చళుర్దా. పద్యం. 61. 
2. సత్య. చతు. 20 ప; 21 వ. కి సత్యం 3 ౨2 వ, 28, 24, 29, 26 

దండకలు 
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అలంకారములు ? 

ఉపమ, రూపక, ఉత్చేక్ష క్ష, అతిశయో క్ మొఎలగు అర్జాలంకార ములను 

వరించుటయే గా గాక సీత్రడు శ జ్దాలంకార ము లను గూడ ఉపయోగించెను, 
[3 

కానవచ్చును. _ 

నామెతలునుడికారిములు 
ఈ కావ్య ౧మున పెర్ రాన దగిన సామెకలు నెన్నియో గలవు. అయా 

సందర్భములలో వానిని జక్కుగా నుపయోగించెను, 

ఇల్లలుక బండువగునే,' కందకు లేసి దురద బ చ్చలి కేలా భే 

వెన్న నిడికొని నెతికి వెదకినట్టు* తన్ను గట్టు తాళ్ళు దా చెచ్చుకొనుమాడి,_* 

ఈ విధముగా వెదకినచో నిందు యేబదికి పైగా నున్నవి. 

ఇంతీయేగాక నిందు మధురమైన తేనుగు నుడికారములు చక్కగా 

పొందుపర చెను, 

ఇన్ని నేర్పులును మార్పులు నేటికి" పుట్టి బుద్ధ్ యెజీగి* ఇసుక 

జల్లిన రాలక యెందు (గిక్కితించు గుములై, కంటికి జురైడు గాగ నెడ్చి* 

కలిమి లేముల నుబ్బు౯ గలక అందక మొదలగున వెన్నియో నిండు గలవు, 

1. సత్య. ఆ, లీ. వద్య. 166. 2. ఆ. 4. వద్యం. 41 క. ఆ 4. 
పద్యం, 46. 4. ఆ. శీ. పద్యం. Qt. 

నుడికొరములు. 1. ఆ. 2. పద్యం. 996. 2. ఆలి పద్య. 86. 

లి. ఆ. లీ, వద్యం 19. ఓ ఆ. 5. వద్యం, 2, ల్ ఆ రీ. పద్యం, 

80. 



సామెతలు_నుడికార ములు డీప్ 

ఈ విధముగా నీవి వర్ణనలో, కథా గమనములో వివిధాలంకార 

వర్ణనములో, విచ్శితగతి ఛందోగమనములో నందె వేసిన చేయి. ఇట్టి అచ్చ 

తెనుగు కబ్బము “న భూతో న భవిష్యతి యనిన వఠిళయోశేక్తి కానేరదు. 

క యుగములో తెలుగు సాహిత్యమున వచన మొక విశిష్ట 
నది. పద్యము కూడ అధునికత్వము నంది యెంతయో తేలిక 

భాషలో వెలువడుటచే వచనము కూడ నదే మార్గములో నెంతో మృదు 

వుగా వెలువడుట మొదలిడినది, నవలలు, కథానికలు, కథలు, సయ 

చరితలు, ఆత్మకథలు, విమర్శనములు మొదలగు వచన రూపములు వెలువడు 

మున్న వి. ఇందు ముఖ్యముగా నవలలు పిముఖస్థానము పహించి యున్న వి. 

ఇందలి భాష కొంత వ్యావహారిక మే గాక వ్యాకరణ నియమములను గూడ 

పాటించుట మానినడి, దీనితో దెలుగుభాష కొక విశిష్టత కలుగుచున్నది. ఈ 

సంకల్పముతో మొదట కష్టరాయల యుగమున వెలసిన మహాపిబంథము ల 

ననువవంచ మొదలిడిరి. ఇది కేవలము భావానువాదమే గాక వదానువాదము 

కూడ. ఇట్లు వెలసిన వానిలో కాళిదాసుని కావ్యమును కూడ కొంద రను 

వదించిరి గాని కొన్ని అనువాద ములు క్రి షరూపములుగా నున్న వి. తదుపరి 

సంస్కృత కావ్యములే గాక తెలుగు కావ్యములగు ప్రబంధ కావ్యములే 

గాక తెలుగు సాహిత్య మందలి పిఖ్యాత ప్రబంధ కావ్యములన్నియు వచన 

రూపము నందుచున్నవి. అట్టి కోవకు జెందినవే యీ హరిశ్చందోపాఖ్యాన 
కావ్యముల్న యు. 

హరిశ్చందోపాఖ్యానమూవచనము 
౧రన హరిశృం దోపాఖ్యానము 

విద్వాన్ దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్శ. ' 

పద్య కావ్యమ.లగు వీబంధములు పండితులకు . మాతిమే అందు 

బాటులో నుండును. వచన రూవము నందినచో నందరికి నందుకాటులో 
em. 

ees అనారు మనా అదా తాట కరన వానా తదా నకా దరద దాతా తనాడా రాద 

1. ' నవజ్యోతి పబ్ది కేషన్స్_ ఏలూరురోడ్ , విజయవాడ -8. 

First Edition. August 1973. (Contd.) 
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నుండు నను సంకల్పముచే గాబోలు పూర్ణ కవుల పిబంధములను నేడు 
వచనముగా సంతరించుట మొవలిడిరి, అట్టి కావ్యములలో సి హరిశ్చందో 

పాఖ్యాన మొకటి. ఇందు క్రేశము, జటిలమైన సంస్కృత సమాసము లమ 

సడలించి చక్కని తెలుగు పదములలో నొక నూతన స్థానము వచ నమునకు 

కల్సించిరి. ఈ హరిశ్చందో 9 పాఖ్యానములో గౌరన" కావ్యమంద లి యవ 

తారికను తొలగించి కథా పాగీరంభమునుండి వస్తువులను గరిహించిరి. ఏడి 

తెలుగు వచన ఠచన చిన్నిచిన్ని వాక్యములలో ముద్దుముద్దుగ ముద్దు గొల్పుచు 
వీరి “చిన్ని కృష్ణ” నామధయనును సార్థక మొనరించినది. వర్ణ” ము లను కుడ 

ఏరెంతో రమ్య ముగా చితీ9కరించిరి. “కథా హెరిరంభములోని అమర గం 

వర్షనమును చూచిన నది తెలియగలదు. “శివుని ఆంజడలలో సించు 

జాహ్నవీ నదికి సాజియైన సరయువు చెంతను॥ న్నది అయోధ్యా నగరము. 

ధరణీదెవికి ముఖదర్పణ మనదగు, శతుంవులకు అసాధ్యమైన ఆ నగరము 

అతిసుందరము.” ! 

ఇటులనే పిశాచ ప్రభువు వర్ణనము కూడ నెంతో సహజముగా 

సోగినది. 

“అప్పుడా పిశాచ పభువు మేను పెంచి యుండుటచేత వానికి నక్షత 

ములే మొలపూసలుగా మెజసినవి. బ్రహ్మా ౦డ మెల్ల వాడే నిండినట్టున్నాడు. 

లెక్కకు మీజిన ఢాకినీ పే9త భేతాళ శాకినీ గణములు వానిని వెంబడిరచినఏి.”* 

ఇందు నిషిద్దమైన తెలుగు జన వ్య వహారము కూడ గలదు. కావ్యము 

నకు సాధుత్యము నాపా దించుటకై పీరిట్టు భాషను మార్చియుందు రనుకొన 

వలయును. ఈ విధిముగా నీ కావ్యము వచన రూపములో నెంతో రమ్యతను 

గాంచి సకల జనులకు పీబంధములను జదువగ లుగు సౌకర్యము గలిగించిరి. 

ఏరి కృషి కొనియాడ దగినది. 

ఈ విధముగా వెలసిన వచన | పబంధములు- నిర్వచనోత్తర రామాయణము, 
రామాభ్యుద యము, భోజ రాజీయము. నృసింహపురాణము, శశాంక విజ 

యము, సారంగధర చరితము, అనిరుద్ధ చరిత ము, రుక్మాంగద చరి 
తరము, రాజ శేఖర చర్మితము, చం|దభాను చరిత ము, 'ఉద్భటారాధ్య 

చరీత9ము, హరిశ్చందో 9 పాఖ్యా నము, శశిరేఖా పరిణయము, ఘటికాచల 

మాహత్మ్యము, శీవరాతి? మాహత్మ్యము, కీ9డాభిరామము, బిల్ల జీయము, 
వై జయంతీ విలాసము," రాధికా స్వాంతనము, అహల్యా సంక ందనము. 

1. హరిశ్చం. దేవరకొండ. పేజీ. 7. 

2 99 Fy సేబ్రీ, 78. 



హరిశ్చంద మహారాజు కథ 

వచన కావ్యము, జయంతి 1 

ఈ కొస్మము సైదాపేట పార్థసారథి నాయని వారిచే నూతనము 
చెయబడినదా ఇందు వరునగా యివ్షదేవతా (ప్రార్థన, వృత్తాంత పీరిక, కథా 

 పారంభమగుచు నే యంగమున కా యంగము వాయబడి యున్న చి. వృత్తాంత 

సగర వర్ణనముతో .పారంభము చేయబడినది. భాష Ee ఢమె 

వర్ణనా యుతమైన దనుట ఆతిశయోక్తి కానేవదు. 

“లో౮ము నందు స్వర్గ నల్ రోకమునకుక్న అలకాపు3కిన్ని సమానమై 

యున్న అయోధ్యా నగరం౦బు మిక్కి లి విప్తీ ర్తమెన ఇంద సభ కంటే ఆధిక 

ఆలంక కృతమై యున్న కొలువుకూటంబున ముల్లోకములందు క్రీడ్రి ర్రించునట్లు 

మహా సత సంధుడగు. హరిశ్వం]|ద మహారాజు” 

ఆటీ 

ఆని ఎంతో రమ్యముగా అయోధ్యానగరమును అలకాపురము 

ఇపెను. ఈళశిలి 
టో చ 

a b= Cas ' 
డొ , గొలుపు కూటమునిం.ద నభ తోడను వర్ణించి 

ఘు 

వినయ సూది ఇ శైలిని హపోలియు న్నది. 

తః కట్ట గొవనాదుల హరిశ్చందోపాఖ్యానమును హోల్రియున కుది, 

ముప్పది ఎండు (82) పు AF అలో ముుదింపబ బడినది, 

(మ) హరిళ్చం దవ కుహారాజు కథ. వచన కావ్యము, 

(ఇందిట్టు పేక్కానబడది యున్నది, ఇది సెడాపే పారసారథి నాయని శ్ 
డి 

వారిచే నూతనము చేయబడి, వేలూరి గంటాల రామకృష్టనాయని వారి 

ప్యుతుంచ తగు పార్థసారథినాయని వారి న్వకీయ. ఆదిలక్ష్మి నారాయణ 

ము[ద్రాక్షరకాల యంద ము[దింవబడియె, - 1908 చెన్నపురి, 

వెల, 0౧40, 

(2) క్షఖా పారంథము, 

~~ 



హరిశృం, దోపాఖ్యానవు- వదనము. 

నుంగు వెంకట రంగనాథరావు. ! 

ఇది వచన కావ్యము, గొరనాదుల హరిళ్చందుంని కథను దోశి 

మార, ౦డే యుడు ధర్మజునకు చెవ్వునట్లుగనే కలదు. కంద సభలో కల్లా 
య 

బార? రంభము గావింవబడినడి. ఇందు పీశిక కానరాదు, 

క్, సాంద౦ యశళ్చలదు9 రఘు 

చందు9ని వినుతించు సత్య చరితా స్తం పరం 

చందర్శమతీ విభవ హరిశ్- ఎందు? 
గ్ 

గ ర్రింతు జాపథాంతి ఘటిల్లన్ 

అను వడ్యముతో కావ్యారంభము జరిగి నడి, 

ఇందలి వచనము పౌరిథమై యున్నది. “తొల్లి ద్వైత వనేంబునే 
పాండవాగ౦జుండు సోదర, బంధు, పరిజాలకాడది సమసన్వితుండై యుండ 

సెకదాతు "సకల బుమిగణ పూజ్యుండగు ర్కందేయుండు నిజ ములు 

(లుపె విచ్చే సె.. ఆంత యుథష్టిరుండు మార్కండేయు నెదుర్కొసి యథో 

శాత సత్యా రంబుల నర్మించి శేమంబడిగి యతని వలన ననేక ధర్మంబులు 

వినుచుండె. .. ఇట్టుండ "క్కనాడు పవితఫంబును, పుణ్యంబును 

రమ్యంబును సభదంబునగు నొక్క రాజ చర్మితము చెప్పుమని ముని 
పరు; నృపవ వచుం డడిగిన నతండిట్టనియె", * 1 

అల 

ఈ విధముగా ఈ కావ్యము డెబ్బది నాలుగు ( 
ము; దితము గావింవబడినది. 

we 

i. వాఃక్చందొ 9 ఫాఖ్యానము. వచనము. మంగు వెంకట రంగనాథరోవ్వ 

శ్రీ వెంక టేశ్వర విద్యాసాగర ముదాగిక్షరశాల. 1914. కాకినాడ. 

CIs పన్ “టు స (వ 649 గౌతమీ పరిషత్ త్ గరింథాలయము. ధి వర్తివరము.) 

2. హఠిక్చందో వాఖ్యానము. వచనము, కథా | హిరఠరంభము. 
(3 



త, గ వచననుు, 

దొర సామయ్య | 

హారిశ్చం' ద బరి 

ఇది గౌరనాదుల కథను డోలి వర్గీంపబడినడి చి ఇంచు రెండు 

భాగములు గలప్పు, |వపథమ కాగరుందు వారు కాశీ చేరుట వరకును, రెండచ 

బాగమందు కానీచెదినది మొదలు అంతము వరకును వడింపబడిన పె 
(త 

“ఇటులుండ స్యర్షలోకముసందు నూ యాగంబు లొనర్మిన 
జజం మడు తన మహిమచే నూజు యోజనంబుల పడల్పు, నూబయేబద్ర 

హరిశ్చం 6 ద చరిత్రము ళ్ వచనము, 
ఎమ్, సీతారామారావు బిఎ, ఎల్. శ్రర, కీ 1923. 

స్ఠు మదనపలి ఉన్నత పాఠ జాం లో [పధానోపాధ్యాయులు. శ 

కాజు గాక వీరి సెజర్చు, జుదుడు మొదలగు కథలు కూడ బొమ లలో | గు క నొమ్మలళ 
1. కారశాం ద చరిత ఓ.ది. డొరసామయః చందా, పెన్ మ, దాచు చి ట్ [ ప్ర బురద ట్ 

2. హరిశ్చం,ద చర్చిత [పథమ భాగం. 24 JUly 1920. 

లీ సను 

రీ. ఈ కావ్యము “రామచంద్ర సీరీస్” అగుపేర |వకటిత మైనది, 
(ఆర్కెలియస్ మ్మదాసు). చెన్న రాజధాని, 

క వనుక భాగమున నిట్టు _వాయబడీన। “ముడియం పీకా 

రావు గారిచే [(వాయబడీ బటెచు నులి లచే నిండియన న్నది. మట్ ప 

(Contd) 



డీలి6 హరిక్సొం; దోపాఖాానము 

[సక టింప బడినవి. ఆవిమేగాక వీవు కేనింగు బడుల కుపయోగార్థము 
కో 

1. భౌతిక, భూగోళ శాసనము, 2 జూనియర్ గోళము 1వ భాగము, 
ఇండియా, అమెరికా, ఆఫికా, ఆస్ట్రేలియా మొదలగు భూగోళళాస్త్ర (గంత 
ములు కూడా వాసినట్లు తెలియుచున్నది. ' 

| ౮ 

ఈ కావ్యము సులభశతై లిలో | వాయబడుటయె గాక గౌరన శంకర 

కవుల ప రరిశ్నోందోరిహె కూన పద్యము లిందు కలవని పీఠికలో పేర్కానబడినది. 

“ఈ హరిశ్చంద౦ం చ రిత౦ము సులభ లిని వాయబడిన *, గౌరన శంకర 
కవుల [గ౦థముల నుండి మంచి పద్యములు కొన్ని యిందు చేర్చబడినవి 

కవమ్షమని తోచిన యెడల వానిని వదలివేయ వచ్చును. కథ నడక కే యిబ్బం 

దియ నుండదు.” అని పేర్కొనిరి. 

ఇందు తొమ్మది | పకరణములు గలవు. వచనము, సంభాషణలు 

అచ్చటచ్చట నాటకములోవలతె సాగినవి. ధర్మరాజాదులు దై ఇత వనము 
నందున్న వుడు మార ండేయు డే3ంంచట తోడనే కథి పారంథమె నది. 

నవి, హకక్పంద్ర విశ్వామి|తుల వాదోవవాదములు బరిసీలి-చిన డెలియగలదు. 
4 

టో విశ్వా. “ఓయీ; వ?ష్టా! ఇది దేవరాజ సభా మధ్యంబగి తెలియుము. సీ 

మాటలు వేదము లనకొంటివా ? అనీక్యములకు రాజులు పట్టుకొమ్మఐనీ 

_యెవ్వరెబుంగరు కాటి లు. చలి విడిచి యిందరి యెదుట నీవే యిష్ణ 
డ సత్యములాడ మొదలు పెట్టితివి. సెబాశ్ నీ గుండెకు మెచ్చవలసినదే: 

నేయితోడను జకె_ర త్ రోడను గలసిన నానావిధ భక్ష్యములను వ్యడసో పేత 
ములగు వంటకములను గుత్తుక బం టిగా మెక్కి, (కొవ్వి మ త్తెక్కి మైమరచి 
మాటమాటకు బొాంకున “ట్టి రాజాధములకు సత్యమను మాటొకటి కలదా? ' అసె 

రన శంకర కవు న్ పచ ఆళ్ల భౌ భావమునే గావ గా పవ్యమునుగూడ చెర్చ నము, 

తరగతి విద్యార్ధలకు మిక్కిలి ఉవయోగకరము వెల 0. 6.0. 
సిద్ధముగా గాను' J గ్రంథములు. సీజరు చరితము (బొమ్మలలో / 
వెల. 1-0-0 బుద్ధుడు (బొద్యు: అలో) వెల 0-10-0. యమ్ సీతా 

_ రామారావు, హెడ్మాన్టరు, బోత హైస్కూలు మద “పల్లి 19232, 
టి 

1. "ఈ గంధ మందే పేర్కొన బడినది Crud 
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దానికి సమాధానంబుగా వశిష్టుం డిట్టు పలికెను 

వశి:. “ఓ గాథేయ 1. వెనుక ముందు లాలోచింపక నీ విట్లా డట తగదు 

సుమా! _సముదము లంఘించిన హనుమంతు నెదుట కుష్పిగంతులన్నట్లు నా 

చొదుటనా!ః నీ మాటలు! ఆబోతు అంకెకు సింహము జెదురునొ? గరుత్మంతునితో 

బిచ్చుకలను ఫౌలాక్షునితో నూరజోగులను సమము జేసినట్టు నీవా రాజేందుని 

చామాన్యు రాజుతో సమము చేయుచున్నావు- అతనికి గల సత్యమునందు 

సహ్మస్రాంశ మైన తక్కిన రాజ పిశాచములకు గలదే? ఆ హరశ్చోర్య దః 'భూహా 

లని నెవ్యనిగ దలంచితివి, కన్నుమిన్ను గానక నివిట్లు దూషించిన 

మ్మాతాన సీక్రాక్ర వాసియును లేదు. 3! 

* 

మాతంగ కన్యలు హరిశ్చందుని సమీపించి సంభాషించినపుడు కూడ 

నార్భాటము లేని భావలో మృదుపదములతో నడిపించెను, 

మాతంగ కన్యలు:- వారు కరములు ముకుళించి “ఓ రాజరాజేంద! మేము 
మాతంగ కన్యలము. దిక్కులకు వ్యాపించిన దేవరవారి కీర్తి దెలిసి దర్శ 

నము గోరి వచ్చితిమి. మాభాగ్య వశమున మీ దివ్య రూపమును గన్నుల 

కణబపుడీర గంటిమి. ధన్యులమైకిమి. మాకు వీణ వాయించుట యల 

దొకింత నేర్పు గలదు. రసిక శిరోమణులగు మిమువంటి వారిని మెప్పించినగాని 

మావిద్య వన్నె కెక్కదని విన్నపించుకొను చున్నారము” ఆని సవినయముగా 

పలికిరి | 

హరిశ్చుందుని మోసగించుటకై పంపబడిన నా కన్య లేదో విధముగ 

హరిశ్చందుర3 యొడ్డ విద్య పందర్శించుట వారి కభిలాష యగుటచే వారోట్టు 

బలుకుట యెంతో సమంజసముగా నున్నది. 

ని నక్య సంధతకూడ నెంతో చక్కగా పదర్శింపబడినది. 
హంశ్చం లు గ్. తట నఖండ సాహసంబున, దేవేంద్రుని వజాయుధము కంటె 

"మిగుల దారుణమెనటిడియు తళతళ మెరియుచు మిడుగుజుల [క క్కుచున్నదియో 
మొనా టం 

యనునట్లు దోచుచున్నట్టిదియు న నగు కరవాలంబును జశిపించి పెకెత్తి వరమ 

(1) హరిశ్చండ్ర చర్మిత పేజీ 8 
(2) పేజీ 19.20 మూడవ ప్రకరణము. 



జీవ్ర్రీ పారి! శృందోవా షొ. సము 

గ ఆటో జో నా గా fet న్ నాం న ~f 

వర్మవతా తిలకమగు చోందమతి కంఠంబును ట్రైను బోరా! ఆ మంగ 

భాంగ్ని మహీ మంబెట్టిదో కదా! పిడుగుకంపె జాల భయదమయినయా వ టామె 

కంఠంలును బుష్పమాల నలంక3ంచిన. చందమ మె గాని ఆ సాధ్వి కేమ్మాతము 

నపాయము గలిగింపదయ్యె* మరల క్తినెత్తి ఆహా! యేమి చె తము 

బందర్పితులగు నకివీరుఐ కంఠములను గయజుక్కుమని తెగనదికెడి నా యీ 

కరవాల మీ కనుమాంగ్ కుత్తుకను [డదెంపజాలద యె! కతియా పదను వీడు. 

నెటా వ ౧రమయె. ఇట్టగుటకు కారణ మేమి? అసత త, మాడితివా! నాభుజళ 
ఓ పథ ర్జు 

డ్డ 

లోటుపడెనా? ఈ కాంతామణి [వభావమా: ఆ అట్టుగాక క వ్లౌన్ధిక్ర గునీం|దుని యురి, 

శాలమా:ః ఏమిననగుగాక ఈ సాకి జూచెదళని తన సత్యసంభతకు పచిక పెటి 

కత్తినెత్తగానే శివుడు పత్యక్షమయ్యెను. లోహికాస్యుని సత పోషణము 

కూడ నూతనము గావింపబడినది. 

పుం 
జు తా 

జాలుడువేచి: *తలీ: నాకదైల మోప్పు కానబడదయె్యె. అయ్మియాా! దాగి 
లా ర్ (a డై 

నెవకెతుకొని పోయిరోకదాః సూర్యుడ స్పవింంచు చుచున్నాడు. నట్టి చేతులతో 
వాట్ © ర 

పె జ్ జ oe 

వేష వారు నన్నెంత కొట్టుదుర్ గదద "అని బ్రమ దూలుని 

ఇంచచ్చుటచ్చుట  గొరన శనంకరకవుల హరిళ్చం దోపాఖ్యా? స పన శకము లు 
LO 

గానవచ్చు చున్నవి. 

న... చిత్తుగ మాంసము సృచును బా గిరమున్ ఘృత శరగ్థ_రాపులు౦ 

గుతుగ బంటగా మెస గి కొమ్యి వధూరతి తరితర' de అలన్ 

మత్తిఠతి దెహముల్ మజచి మాటికి బొంకు న్ఫపాల కోటికిన్ 

సత్తు దలంప నెక కుడిచి సంయమి నీ క్షిటు సల్మ. బూడియ * 

ఈ పద్యము విథమ పొకరణమ న నున్నది ఇటులనే 

3పాఖ్యానము వ్.ఆ శం పం 
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క॥ సతి కిహా పర సౌఖ్యములకు 
బతియే నిదానంబు చూవే పరికింపంగా 
బతి సడ(బొసి చరించెడు 

సతికిన్ వృధగావె సకల సొభాగ్యమలున్,' 

ఆను పద్యము ఐదవ పంకరణమునం దువయోగించు కొనెను... ఇవిజే 
గూ చ క్ి ఎన్నియో పద్యముల లను తన కా కావ్థమునథి చుంచుక్తొ? చం 

హరిశ్చం ద చరితము (వచనము) 
బాల సాహిత్యము 

చావావిలకొలను ౩ సుబ్బరాయ విరచితవము! 
ణ్ 

ఈ వచన కావ్యము జాల సాహిత్యమని చెన్నవచ్చు ఇందు బారు 

చెలియని పదముల కర్ణము కూడ అంతమందు వారియబడినది. బంకియే గాక 

ఆ పాషిరంభము కూడ మరి యెచ్చటను హరిశ్చందోరపాఖ్యా ములందు కూడ 

చెప్పబడని విధము“ జాలురతో నీ కథ చెప్పబడినది. 

ఒకనాటి రాలి భోజనమైన పిమ్మట రంగన్న, రాముడు, కృష్ణుడు. 

యుక్కిణ్, ఆమ్మ ణ్ యను బాలకులు వేడుకగా నార బయట వెన్నెలలో గహార్ముుండీ 
స్నా! 

ముచ్చట లాడు “నమయంబున రుక్మిణీ, తండి” 5 జూచి “అప్పా సత్యము పలుక 

1. ప. కి తృ.ఆ. వచ్యం 161. 

వు. ఆర; ్మ చరితం రత్నావళి. హరిశ్చంద్యో ; చరితరము. ప్రథమకత్ని క వావిలి 

కాలను సుబ్బరాయ విర చితము. ఐదపకూక ప్ప. చెన్నపురి బి ష్ మాడల్ 

ముదాగిక్షరకాల 29 1994 . “అర్భదరిత రం రత్రాప “0 ప్రణా సూచిక చిక కతాకు 
ల లం నం. ws 

మైన ధర్మము రెకుదముటను | న నం యను న an బటి చేదాను 

శాసన మగుటను దానిని దెలుపుట యందు హి కంద్ర చరితమే పిడచ 

ముండు ఏను ఆచరితము మొదట 'పొకటింప గారణమయను. 



£60 దారిశ్చందో9 పాఖ్యా నము 

రో జ ఒ జ h 7 బి 

వలయును. అనత$మును బలుకరా దనెదవే సత్యమననెమి? అనత్యమన సెమి? 

“అమ్మాయీ: ఆడుగ దగిన మంచి పరళ్న న అడిగెతివి, చెప్పెదను 

వినుము. సత్యమనగా నిజము చెప్పుట. ఉన్న దున్నట్టు చెప్పిన నత్యము 

కాను చెప్పిన మాట తప్ప కుండుటయు, లేనిడి కల్పించి చెపుట యగును, ఈ 
(9) 

చవకుంతుజయు, తాననుకొను యరము గాక -వినువారికి మరియుక యర్థ మగు 
చు ఇ ఆ థి In 

లో శ లీ జ్ జల. ఇర న 

నటు మాడలాడకుండుట సత్యము చెప్పులు యగును. ఎన్ని కష్టములు 

వలయునని తెలిపెను. 

॥ లో వాపి 

చెప్పబడినది. గారన కథయి థ ర 

కరమగునటు వారాయుట యః 
థి లా 

(BEA గలా ప ౫ x £ rr ర గో 

గె 

2s 22% (స ర్ట SEE 
eX £9 లీ ౭౬కి EA డస 

క EA 

aN 

dd eh 

es రి UK 

ర 0 fp 8 టం ళ్ళి ట్ర GU - (లె J a 3 ర ర (a 6 

గాధి రాజ నంచనాః నే నసత్య మాడలేదు. హరిశ్చందు)డు నసత్య (గి బ్ 
మాడడు. మాయింటనుండు బొన కతెయు కల్ప లాడదు తెలిసినదా? ఆ చరి 

వరి ని నురించి నీకేమి తెలియును. మూడులకు మౌనమె భూషణము. సీవు రాచి 

బీడ్డవు గనుక నీవలెనే యందజు నని “ఆత్మ వత్సర్వ భూతాని” యను రీతి 
ననుసరించి చెప్పుచున్నావు. దున్నపోతు తనకు సరిగా నున్న దానినే జూచును 

గాని యంతకంపె ఎత్తున నున్న దానిని తలయెతి చూడశాలద”.' 

ఈవిధముగా నమయాను కూలముగా చక్కని సామెతలు, జాతీయములు 

కూడ వాడబడి బాలుర కుతా హము కల్గించుసట్టు వాాయబడిసది. అంతయే గాక 

జాలుడగు లోపితుని మాటల కరము కల్పించి వారియబడినడి.” 

విశ్వామిళురిశు హరిశ్చందు9ని రాజధానికి వచ్చి అతనిని సమీపించి 

1. పేజీ 19. ఇవియేకాళ్వాసము. మొత్తము, 170 పేజీలు. 

చిన్న పాకెట్ డై రీలా వున్నది. 

2 హరిళ్చందిి చరితరము. 59 వపేటీ. న 



న ద్య ర ROA మాక నధ FE మాది ఎంద చరిత్రము ఎద వసము=బొ అనావాత నము షే 
ఓ 

నళ త దే ర రారు! రాద అల ఉలవ శో అన న్న ఉపా ఆల్ విశ్యామితుండు:- ' రా అదా: నప్పు మిక్కిలి గొప్ప దాతవు. ౫ నమాలు 
టో ed 

చేరు. పలికి బొంకని వాడవేనిన నవే సరి" అనెళు. 

అప్పుడు రోహితాస్యుకు “తథాస్తు” అనెను. చందిముకి మల్ పురుని. జూచి 

వధ ణో న్కు వ wh “నాయనా యేల తథాస్త టి వి, అని ఆడిగెను. “అమ్మా గజా గ j న | 
"స్రీ న. 

వాడే కా రాసి మోసగా డుగా నున్నాడు, అప్పను అసత? అర 

న్ా 

ఇల్ల క్క me a"? 
మాడింప క చలు, వ 

జ. ప్ న ననా ఆయనక బరా రా యా 
~ డు, ఆయన డా రురు న షై (= లి మ్ Gz tye) చల క a ety Tele 

ప 
hI 

) ._ 

(| 2 లా స ww a 

“బాల వాక ంము బరిహ్మవా కిము నాయనా సి మాట త కు 

చై ఇచ మతి యనెను. ఈ విధముగా చమళ్కాార ముతో సీ కథ. వా న. 

సిని గరింఫములన్ని యు శ్రీమ దొంతిమిట కోదండరా రామ రంప పై 

ఫర్మము€ ' యోయబడి నవసి తెలియుచున 

5 

హరిశ్చం ద్ *పాఖ్యాన నము 

న హా్యము. 
. ఇ ఇ ళా గ స చం నః స "జ IR 

న 'అమరరిశ్రకత' అన్ని. తాయ్టలమువు వాలసాహిత్యమ! సః న? 

| 
౧. 

చత ముబతో కొర: :ములన్లు , "అదో 0 చు చున్నారు. ఇవ తెలు సల్ గ్ా 

స గ | ఇని 3 Es 

ఇంగ్లిషు హింది; కన్న డ. గుజరాపి. భా ల
ో ప్రదురించబడుఏ -. . . ముం 

CD గ 

రంలో ఆహ్తాదముగ నున్న వ. ఇందలి 
Et uw వెలసీన చిన్ని ళా

 ఈల ఆహ్హాదముగ 
వ శ 

» hy శి న. య. , జి 1 Ph me: 

అంధ్యపభెక్ బుక్ష్..డెస్టిబ్యూకుర్ న. ఇటిన 

" క్ని ళో జీ, 1 [ల్ 1 

న రాష్ట్ర పతిరోడ్,, సిక్షింద రాజా, చుక 
ఆల. య. 

ఓ జన్ ల జ్య t జల mE" రామాయజ్ఞములు ననున మ్రంప ఇందు చెలువదిసవి. భారత, భాగవత ..రామాయణ్ఞములు సమన 
ww 

ము దమ యంత నావ్యితి చెలులు సం nn 

సహ బూ హాదిన అ! దోపా
ఖా న ? నలద 

[1 అ 

| ॥ (1 ల 
§ 
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భాష యెంతో నులభ*ి లిలొ నున్నది, వాక్యములు బొమ్మల మధ్యన రంగు 

రంగులలో వాడబడి యున్నవి, హరిక్చందుని కథ యంతయు ముఖ్యములై న 

విషయములతో చక్క-గా నున్నది. చిిత్రమును బట్టియే కథను మన మూపహింప 

వచ్చును. ఈ విత ములు, రంగులు పిల్లల కెంతో ఉకతా  హమిచ్చును, వారి 

కనుగుణముగనే భావ వాయబడుట దీని , (పతే కత. 

హరికథలు 

ఇరువదియవ శతాబ్ది పూర్వ భాగమున. వెంసిన తెలుగు సాహిత్య 
(ష్మకియలలో “హ “హాకధథి యొకటి. సంగేత డ్రారాక్యముగ రాగ తాక జ రె 

జనుల నాకర్షింపశాలిన ఒవ్ నృత్య నాటిక వంటిది. హరిదాసు వేషము ధరి 

యించి తన గాన కథా మాధుర్గముచె జనుల నాకర్గించును. ఆ నౌ డెంచరో 

హరిదానులు ఈ హరికథలను చెప్పుటయేగాక స్వయముగా హరికథా రచ 

యితలు నై యుండిరి, పేరునుబట్టి నిడి విష్ణుమూర్తి కథగానుండి కమముగా 

నదే పోలికలలో వెలసిన కథకు హరికథయను సార్థక నామ మేర్పడి: ది. ఆ నాడు 

వాడుకలో నున్న సతీసామ్మితి కథ, నలోపాఖ్యానము, హరిశ్చలదో పాఖ్యానము 

వవ్హాద చరిత మొదలగు కథలను నొక. దినములో చెవ్వటయేగాక సీ హారి 

దాసులు భాగవత, బారత రామాయణాది కథలను రోజుల తరబడి చెప్పు 

చుండిరి. అట్టి కథలలో మిక్కిలి పేరు గాంచినది హరిశ్చందోపాఖ్యానమని 

జెన్పవచ్చును. ఇది కరుణరసన భరిత ముఫటచెతను చం[దమతి వంటి వతి వతా 

శిరోమణి కథ యగటచేతను, ధర్మమూర్తియగు హరిశ్చం దుడు నాయకు 

డగుటచేతను, కాలకౌకిక, కౌశిక, నక్ష,తక మొదలైన వారి పాత లుండుట 

చేతను నీ కథ పండితులు, పామరులు, స్రీలు: పురుషులు, వృద్ధులు, బాలురు 

ఆను వేదములేక సమస్త జనులచే నాకర్షింపబడినది. అన్ని హరికథలలో నిది 

[ప్రాముఖ్యము వహిం చియున్నది. 

mere) 

కవపధథము, 2. . తక్మిణీ కశాణము. గ. మార్యండేయ చరిత. 4. న. 

ఆదిభట్ల + నారాయణదానుగారు హరిశం,దో పాఖ్యా] “మునేగాక, 1. జానకీ 

ప. హరిళ్ళ”|దోపాఖ్యానము. వారికథ. 1899. 
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చలిత, రీ. భీష దత. 6. _దహా 3 “చరిత. 7. గజేం దమోక్షము మొదలగు 

కథలు రచించిరి. ఆంతియేగాక వీరే కథకు లగుట యొక విశేషము. ఇందు 

హరిళ్చందుని కథ పూర్వకావ్య హరిశ్చర్మిదో పాఖ్యానాను సరణీయమే. ఇది 

హరికథగా రూపొందుటచె వివిధగతుల రాగతాళములలో కీర్తనలు గలవు. 

సీసము, గీతము కందము, ఆటవెలది, వృత్తములు, ద్యిపవదచలు మొదలగు 
ఛందో బద్ధమైన వద్యములు కలవు. అంతియేగాక శబ్దారాలంకారములు జాతీయ 

ములతో గలసి కథకు గాంభీర్యము. తెచ్చినను తేట “తెనుగులో రమ్యమైన 

భావములు కూడ [| పకటింపబడినవి. హరిక నా సింది పద్యము 

ఆర్థవంతమై ఆలంకార యుక మైనవి. కాశికాపుర వీథులలో రాజువెంబడి నజచు 

చర్మిదమతిని 

న్ రేమ్మదాల్సిన యెలమావి కొమ్మ మాడ్చి. 

బాలకుని జంప్ బెట్టి యప్పంక కజాత్న 

సూది వెంబడి దారంబు మాడిరిగను 

ధరణినురు వెంట నేగు నతెరవునందు! 

ఆటు పోవువారిని జూచు జనులును 

గీ| విడువజాలక వెనువెంట నడచుచారు 

పిల్లని న్ముద్దు పెట్టి 5 డీవించువారు 

దవనము & లట్లగుచుండ బంజరములోన 

గల్రి_ యజమాని యిల్లు టిల్మ్హవల జొచ్చె. 

అని యెంతో సహజముగా వర్షించి చె ప్పెను. ఇటులనే సంభాషణలు మ్క్కిులి 

రమ్యముగా చెప్పబడినవి. ఈ హరికథలు కేవలము రచనా సౌందర్యముచేతనే 
సుని కథా సంవిభాసముపె నాధారపడియుండును. నారాయణ 

దాసుగారి కథ సర్వతోముఖ | పాధాన్యము వహించినది, 

చ (గ ట్స Cn ల 
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-హరిశ్చంద చరితము నార్ల 

ఆఅయాదాం పటణంబుసు (తిశంకు మహారాజు కుమాదుడే న 
న 

| లం అం సళత్యవాక్య వది కిపాలనచు కొరకై వికారి మతు సరు సరలరౌజ్య భోగం 

గ్ లును ధారవోసి భార సు, కొడుకును వికయించి సత్ము 3 ము -చెరనే. దిరిగి 
నో 

రాజ్యభారంబు వహించి. భార్యా పుత నమేకుండై - వజాపాలనంబు జేసి 

అంత్యమున సద్దవిం జెందిన “సజ్జన (ముసి 'చరెతమును చెవుబూనితి గాన 

మ్ “న్ను పరాయ త్రంబుగాక్ నుండు సభికులార్తా 1] అని చేప్పి అమరావతి 

పట్టణ చర్హనముత కథా ప్రారంభము చేసెను. జం వలి కథ నెట్టి మార్పులు 

సంపక  గౌరనాదుల హశళ్చండ్రోపాఖ్యాన కథను బోలి వర్జించెను. ఇస 

హరికథ యగటచే వివిిగతుల కాళము: లో -నీందు. పద్యములు గలవు 

1. హరిళ్ళంద చర్మితము. హరికథ, శేషాచార్య. _ఈ చర్మితము 
. స్యతం్మతము బౌందిక భదాచఃణము ₹రుమణ శ్రీమౌన్ పంచాంగం 

. గంగాచ్తావన్యలచె ము దించి _వత్తుషరపబడియె. శ్రీని ముదా౨క్షర 
ప్న ల _ - గ ( i» ‘ 

వాగు ము 

కాల్లు చై పురి. వెల. 26 1 ఆణాల్లు, 1901. రిజిష్టర్ కాపీరైట్, 

2 హరిశ శ్చంది) చరితళము అట్ట. పైభాగమున. .నీట్టు వా షుబ గది. yr! 
' ore 

“భగ వద్భక్కులకు సులభ లలో ఈ హరికథను శ్రీరామదూత 

భరణ సేదాధురంధర శ్రీమ దుండా:ఓంశ్ పయః పొరావారాకా 
న. 



హరిశ్చంద్భోపా వ్యూ నషం - హరికథ. 1 

టి. 'బొలాజీ, దాస్తు “1914. 

wi 

కథ యేబది ఆరు పుటలలో. సుదీరంవబడినచి ళ్ జాలాజీదాసు 

విరాఖ పట్టణ మండల మందలి యనకాపలి లి గా9మ పా న్లవ్యుదని తెలియుచున్న డి 
lla 

ఇది భగ దృక్తుల కత్యంకొ పకారమగునట్టుల రచింవబడెనని, తలియుచున్న ది. 

_ ఈ కథా కావ్యము మృత్యుణజయున శంకిత - మొసంగ బడినది. 
అ ల 

శా “శ్రీ రాజడిరి రాడు తాకు చత టీ శ్రేగంంధ లఅిపాంగ సీ 
“ఈ ॥ టి ' లో వ 

రొరు డృంథన వహషాజిషు ముఖ నిర్ని ద్ర సఉెక పియా 
_ న వ ణన 
దారావార గంభిర కొరద ఛభునోభాభ క చితాలయా Cad 

కారుణ్యాస్ప మ మత్యృతిం ' గొని ననుం'గాపాడ్ మా గ్రత్వుంజయా "2 

అసి చక్కని శారూల పద్యముతో ' మ్బ త్ ర్యుంజయునకు క థాకావ్య మంరితము 
తా దగి 

జో అనుచు కథా Mn గావించెను. 

జ 

చన రచన హాకవై యొప్పినది. 

ప॥ ని మిశారణ్యంబున సరోవరంబు చెంత శౌక్క రసాలభూజంబు గల ఎదు (wea "ఇ 

నా॥ ఆ మాకొందము కించ ధర్మజు దరణ్యవాన సంశీలుడై 

' నీమాదుల్ నిజ సోదరుల నలువురున్ చేషంపుతో గొల: గ 

 భామేరత్నము జేరి డర పతీ మహా భక్తి నృతంపగ నా. 
| 

౧ న నా+మౌనీం (ద కథా _దేసంగములి నాసం* ంబులో మసక ం. 

EN హార రదలకాభ్యానము. హరికథ బాలాజీదాసు. వరచత. 

గోదావరి తీర రాజమ హేందరిపుర వాసులయిన 'కొళహ స్తి రయ 

గారి పుతురుండగు తమ్మారావు ఆండ్ సన్ వారిచే మదిగింప బడి 

నవి. -. నాల్గవకూర్చు. రాజమండ్కి. గ్ల్డెన్ _ముదార్తిక రశాల. 

[94 వెల, 0.6 -U. : 

2. హరికథ కథాపారిరంభము. 1 పద 
య 
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వ “ఆ సమయంబున మారఠర్క.౦డేయుం' డతుదెంచిన థర్యునందనుం. 

ue గా ల్ న్యా ఇ“ 

డాళనిం చగుంగొని బొగడి యితాపనులకు ముత్తాత వు గాన మికుం 

దెలియనివి ముజ్జగ ంబుల లేవు 

అని ధర్మజుడు మార్కండేయ మునీతో బలుకును. అపుడు మార _౦ 

డేయ ముని ఇట్టు చెప్ప తొడంగెను, 

వానిలో నగ్యగణ్యయై వసుధ మీద 
బరగు ధనదుసి పురి కనుపార్తస మగుచు 

యఖిల సిద్ద జనారాధ్య యగు యయోధ్య, 

ఆ పురం బమరావతీ పురంబునకు నీడౌ పురంబు 

కోపులు గారచ్చట గల కాపులు వెదకిన లేరు పాపులు. 

వనితల మాటలు తీపులు చూపులు తూపులు ॥లావ॥ 

మానుగ జాలాజీ దాను నేలినట్టి మాధవుని గుళ్ళు ' 

ఆని రమ్యముగా మృదువైన పదములతో కథను వర్ణనతో సహజసుందరముగా 
రచించెను. ఇందు రాగ తొళములతో పాటలు పద్యములు వాయబడినవి. 

ఆంతనుందు వారిశ్చందుిడు పర మెళ్వుర సాఇుత్కారమంచి మంతి 

దండనాథులచే పురమునకు గొంపోవ బడెనని చెప్పబడినది, 

“అంత హరుండు హరిళ్చందు9ని గాంచి రాజా సీ పురి కతుగుమన్ 

డెల్సి దీవించి పార తీ నమేకుండై జనియె, అంత నారదుని వలన సత్యకీ ్రి డి 

హరిశ్చందు9ని రోక యెరిగి పుచ మలంకరించి యెదురుగా పచ్చి, దోడొ గ్రాని 

పోయి వధూవరుల సింహాననమున గూర్చుం డబెట్టి క రమ్మర పటముగటి రాజ 
. . | ట్ రు ము బు 

భారంబు సమర్చించె, * 

1. అయోధ్య పుర వర్ణనము. 

౨. కథ అంతము. 

ty 



యక్షగౌనవు 

మహాదిశ ఎం ద వుహారాజు చరి త. 

గవండ్ల రాజలింగ కని ! 

యత గాసములు వ ఈ సాహిత్య పకిరియ జొనపద సాహిత్యమువకు 

శందనను నాగరికులగు కవృలచే యక్షగానములు [వాయబడుచుండునుం 

తంజావూరు నాయక రాజుల యుగము యక్షగానములకు “పేరు గాంచినది. 

ఎగరాజు వంటి మహాకవులు కూడ యక్షగానములు రచియించి యున్నారు, 

అన చిత రంగము: (వవేశించుటకు ము ముందు జనుఆకు యక్షగానములపై తోలు 
థ్ 

(ఈ 

సాల 

శొమ లాట లపై మమ్ము_వ యెక్కువగా నుండెడిది, 

పండితులచే, స్రలబే కావ్యరూవము నందిన సమస్త సాహిత్యము 

చాధారణముగా సామాన్య జనుల నోటిపై కడులు చుండును. వారి కను 

గుంముగా నా కథలు మార్చబడు చుండును రామాయణ, భారత, 

భాగవతాది పురాణ కథలే గాక సాంఘిక, రాజకీయ, భక్తి, వైరాగ్యాది 

సమస్త విషయముఐకు చెందిన కథలు జొనవద సాహిత్యమున (పవేశించును, 

నలుడు, సావిితి కాటమరాజు, బొబ్బిలి యుగ్ధము, పల్నాటి యుద్ధము 

మొదలగునవి యున్ని య యక్షగాన. రూపమున వెలసినవి. ఒక్కొక్కప్పుడు 

(పసిద్ధ కవులు గాకపోయినను |వదర్శింపబడును, భామాకలాపమువలెనే . నీ 
యక్షగాన పకి య కన్పించును.. తెరపై పాత్రలను ప్రవేశ పెట్టి వారిచే 

సంభాషణ గావించుచుంచురు. 

ఈ పూరిశ్చందోరిపాఫ్యానము యక్షగానము మొదట “జ్ఞానానంద 
నుయం దేవం నిర్మల సృటికాకృతింో అను శ్లోకముతో పారంభము చేయ 

బడినది. సరస్వతీ ఫారిర్ణన మొదలగునవి వరుసగా గావించి కథా పాఠం 

శము గావించబడినది, 

కాలా FETT అ = wn bream నామ పసమదటులాయామనానుతానా వాన gg 

1. గౌతమీ పరిషత్ గిగింథాలయము, రాజమండిరి. 



= 
’ 

వేగ ఇందిదడవషమును గూర్చి ఆసాన సంతోషి యిటనియు. ౮ థ దు 

ఈ తెరలో యుంచెటువంటి ' మహా. పురుషు తెవరయా, స్వామి అనె 
అడుగును. అనగా ఇందఏసథతోడన సిచ*ఇటిగూడ హరెశ్చుంద 9పాఖ్యాన 

a) 

తానె గావించుకొ నును. అంచుని వాకోకాము దిషవద కళ్యా జ్రీరాగ ము 

బడినది. 
ల + ల లా ళో . 

bt జి జో లా నా భానుకొటి విథా భానురందెన యా నాకమున నేను, ఇ. చై 

నధిపతి నగుణు _నమరాూతి యను నాభ, చెనాందు 
చి oD - 

కరమమున. ౩ మతు. ఘనతర మపామ వర్తింప. తర 

మౌనే నాణీవననైనన్వర 
fan 

కోభిల్లు-ద శో దళమన్ వడి తకుకుల మించి. నెల 

© 

రాల తిన్నెల సీడ్రలు దోచు ! గలాల కంబాలు నిర్మల, స్ఫటిక సాల... 

| అనుచు. వట ర్తన హారిధాన్యముగా సంగీతములో కూర్చుబడుట సంగిత 

మున నిండిన.నీ యక్షగానములు సమస్త ప్రజలకు నానందము చేకూర్చును. 

ణి ey ‘nO ఆ వ త Ve స ఖ్ Wr ' ద . 

కంటా పాత వర్ణనానంతరము సిని పాత పరిచయము చేయబడి. 
[| క శ న ల క్ క్ క్ష ' el 

వి 

EN వ చో ఇల్ యేక ల ల ఛ్ No ln J ఎ yp న ॥ 

సరించి ఆన్థాన ౦౩ ష్ వాక్యము నర్వ మ వేశకులెన సర్వ నిష్టా 
జప wa న్ ఆన న ల ॥ ల, ఒ న ow i గరిమలైన యా తెరలో వుండే పీ Sen స ఏఓ ఆని ఆడుగును. 

పవ ఇ బన అహా ఇల షో సస ఆగ లో 

3 అ“ కవే జ అరా 2న ళ్ ~~ 3 గ చుండును. పగటివళ గ వంచి వనిచేసిన వైరం రా తికి భాగ చున. 
యా ఇకో వాచ్ని. చూచుచు సర్వమును మరచి అనందింతురు. en 



హరిశ్చంద్ర మాఖ్యానము - జంగను కథ" 
ధో 

కిశ్రారాను దా సకది 

ఈ కథ సీతారామ దాస ఎచే రచింపబడినది. ఏరు న రావు పేట 

ad 
ఇ Re waa ఇ ఇ 

తాలూకా రూపెనగుంట్ట పుర నివాసుడు, ఉఊమామ బా ఏర వరపంసావ లబ్ధ 

కపితా విలోసుడు. సకల జన మన లాసుడు. శ్రీవత్స గోతు ఏడు, రూపక 
wp) , 

గుంట వంశజుడు, భాస్కరాంహ్వుయ వాత్వుడునగు పీళయామాతు ని 

సరము వెండి కన ముదు గ “Ana న 
జం ములం చెబు పస్ట్ అదిత మం రు వాదుపయోగంచతడ ఇౌదెరుం? 

ణా 

రల జ్యా (ఇ వజ, చ స లే ష్ ఇ he 1 Cr ” అద్య సల స" జ 

ములగ: బుజులే (బుచుగి j గపల్మిు పే ఎని వబిలుషబడుకు._ ఆందుచె వ్ 
(అ) 

గుమ్మట కజగా దిలువబడును ఈ బుజ్జలు చిన్నవిగా కుంచె యితది లక 

కంచురో చేయబడి యుండును. వఏరిగూర రామరాజుగారిట్టు "పేరా 
నూ 

1. హరిశ్చంద ౦ మహారాజు చరిత9. జంగ ములు చెప్పెడి ఇమ్ము కవ, 

1906 మవరాను. సీతారామదాసు ౩పి, 

బరి [గ్రారింప బడినది. యతిరాజుల నాయుడిగారి శ్రీ గోపాల విలాస 

ముదాగిక్షర శాంయందు ముదిించె భరికజ్లింప బడియె. 1906 మచరాసు. 

వెలు 0౧6-0 ఆఅరవొరు. 

2. జానపద సాహిత్యము. డా॥ ది. రామకాజుగారు పే 77రి (సిద్దాంత 

వ్యాస గం థము) 
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నా ” లలో అ చ క్యా జ ఒకు, 

రారద కాం డు వంక పాట పాడెని చ్రీలు కాని పురుషు కాని 

అ అది వల లా ణా 
వాయించే బుఅఐ వంటివే జంగమ ల బుడిగెలు. ఇ” కొంచెము చిన్నవిగా 

॥ లి 

న్ న్ ల a నిల అగ శ జ 

ముండుటయే గాక ఇతడి రేక కంచుతో చేయబడును శారపకాం,డ బుట్టలు 
లీ 

>» 

కూజా ఆకారమున నుండెడి మటితో చేయబవ. వాద్య లు. వానికొక 
డు 

బెతెపు చ|[టమును బిగించి ఒకవైపు చ, టమునకు తోలు బిగింతురు. రెండవ 
నాటీ అ. 

వెపు కూజా మూతి అనాచ్చాదితముగా నుండును దిగిన మెనకు | చెైలాడ 

వేపకౌన యు డము ఉందును. కడెవేల వేరుతో. చరనం సికొన్న కడుపుపై నడముగా నుండును. కండల వాతా చర్మము 
pa చ 

పెశను ఎడమ యరచెకితో అనాచ్చాదితషుగా నున్న మూతి పెనను వాయిం 
మ 
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రములను వేడ నిచ్చె! నుగాయి. విండివంటలను భోజన మిడి, మేళములు (౮ 
(ఇ (a | న రాని జగ ఇళ టెన్ ౯ అల ఇఒ పళ రా ఆ ౯ తాశములు గాఎంలు కన్యా నసుఖగ ల అం యా బుద]. అధమము 

a ర్తి మలు 

mE నబ ఇల షో ఇ కాం MS a యె క్ష వక = అ ఇ! ల అలా bo లల LTT ఆరాట ననుగులు, గుణములు, ఎల నలుసు? వెంట 
సః ఢి లొ 

ఇ నేగి విశ్వ వినుతము గాగ నయోధలోన బట్లాభి షేకంబు। నా హరి 
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తి ౯ వాలే ba 
- ag ఖు జ తై _ ed జల్ షి 

ప్రాసిద్ది అహాంచివు ఆ సత ంహా_శ బియరిని కడాయి జని చెప్పుటకు మాతq్మ మై 
| సం 

(a) తో లో 

J నాకు ల నా. బలా ర ఆం బం ఆంజ టొ, మం A రొ అగా మై ఒం ఇ ల 

దీసల్లు mM ర 53౦ సిదదం, సాన్ ఇది ముడి ఇచాలి కాదని ఆబ్బ స ఇక 
ల్ తో అ 

రన కావ్యం. దవయ. నాసక్టై టట్ ఐ తెలుగు దశయె పం “బద మెన ఈ 
(స 

ఏ వా 
ఇ లో న. ఒల్లో నా యే అలల బు | గె నా (గ్ షక్ ఇ" 7 జగ జ బ్ న షర 

సక కావు , వర వ LRT “లుం గదా! » Ci ఎంత మాలను Do 
Mae! న. మ! లీ 1 

క్ న. ॥ ల రొ నా: ఇ న. ఇల్ల ~~ TD a + 
ఉచాూఖాంన లను అడు con మెయి ఎవం గ చురియు hor జ 

యి ఓ చు . 

గ్ | లవ ఇ జు యలు జ స Ww dw రె him అల wy నా. న వా 
ర్ట ఇమే ౦గ నౌ య నామాల (అ. సీ క. కావంముటు: oD రం 

ట్స 
(| (ఈ 

of a న్ ల సరా ఆవల ప ల రా మంగ ప ల ల యె 
ఎంత ౧ విల అటంద ఖా ల ఎం లం WOR Joi) DOD అఆలు మిం 5 
(ల వ షు fea) pan 

hy WN wm నట. ర a Mas . ' uw స్ ఇ Sn (నా ం పద ను డో అగా 4 రా చ బుల్ > 

Shane DA) గుర CI om టి ను (3) పా Ww న్! గు లం రవ ట్టు క we స 

టి 

సమ్ ఇ ఖని రము. సుం కో ల్ క్త గ 
డ్ స్పై 

ర Sa 
YE 

మ్ 9 
ర్త (ల 

టి 
సగ 

Cea | వాల గ్ / ఇ త ౩ ౯ GA వ్ర అం ఇ ల ten ఇల 

షణా ఛాతుబక్షము, ఉలిని వాాధ్ధాా. ము ప్రల చ / కానంముగా* ( CDE 
ఫ్రీ ణు ల /. నే ర్స లు 

ల / On ం ఎ mk క తో టి. క్ లో wy pm నాది a | / a ws S 4 Cr ఫజల్ ఇ జ «0 జ ఆలో 
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క్షరశాల (1928) 88 సుధర్మా ముదా 

రాజు: 

“తస్య సత్యరథానామ పత్నీ 
$, హరివంశము - 10వ అధ్యా 

జిం షన 
1. లాం 

లో టో ల న ఖా 1 

యా మాస హళిశ్చర్యద కల్మషయి ॥ న ఖి కుమార 0జి 



178 హరిక్చందో9పాఖ్యా సము 

“సత్యరఖి కోడలు 'శెబు'. ఈ 3 బ్య శివ వంకముశన జాంచిన వనుఏ కవ 
శ లూ 

ఆ 
లో 

త వ షం క్స్ లో [| జా కాళము కలదు. కాని శెబం నామము “'చంవ౦9మకి అనుటకు తగిన వా చ 

కాకము కలదు. కాని శ బ్యనామము “చంద9మకి” అనుటకు తగిన అవ 

కొకు పురూూణములను బట్టి కానరాదు గౌరనాదుల హరిక ్రందో9పాఖ్యాన 

కావ్యము అందు హరిళ్చందు9ని భార్య చంవరమకి వంఏ నామము లెచా టన 

పేర్కొనలేదు. కాని తక్కె_క్ళపాటి లింగనామాక్కుని “ఉత్త 

ము న్పు 

జల్. 

ద హి: 

పాఖ్యాన' కావ్యమునంచు 'చందరిమతి' కోసం దేశాధీవడైన జ్యో తిష్మంతుని 
కూతురని చెవ ప్పబడినది. తదుపరి ఈ కన్య తం|డిచే సిటిలో విడవబడి 

'మయునిిచే రక్షింప బడెనని వర్ణించినది. అడిదము సూర కవి తన *కవిజన 
రంజనము' నందు 'చంద్రిమతి'" ఉశీనర దేశప్ర రాజకుమారై యని పెర్కొ_ని 
నాడు. వజ్ఞు౨ వాదు హరిశ్చుంద నలోొపాభ్యాన న పీఠికలో భారతము నందును 
చంద9మతి యుశీనరడేశవు రాజకుమార్తె యని యున్నదని తెపిర. | పక్షిప్త 
మసి కొంద రభి పా య పడుమున్న మహాభారత నంక్రి వః సాక ్పంద్ర9 కథ 
యందు హరిశ్చ ౨దు% ని భారం యులేనర దేశపు రాజ ప్రత్యెక ఎ యని 
యున్నది. గవియను వాడు సేనరా పత్యమని భారతమున వేరొక చోంట జె నెప్ప 

బడి యుండుటచే. బురాణ ప్ప్బసిద్ధమగు ' శెబ్గ' అను దానికి మాజుగ జౌశీనరి 
నుట విచద్దము గానెనదు శె భ్యయని “జాశనరి” అను నామములు తండి9 వంక 
ఎను బట్టి కలుగుటచే ఈమెకు “'చంద్రమతి' యను నామముండుటకును 
౨వకాశము కలదు. చం|దమతి ఆఅ“గా చల్లని మనసు కలవని కాని చం్మదుని 
యందు మనసు కలదని కాని చెప్పుటకు అవకాశము గలుగుచున్నది. కాసి 
ఈ “చం[దమతి” నామము మొవట తెలుగు కావ్యమగు గౌరన హరిళశ్చం[ద 
కానామునంచు వలెనే కన్నడ రాఘవాంకుసి కావ్యమునందును కానవచ్చు 
చున్నది. అంకియేగాక 'స్కాంశశీర్ణ ఖండ ని కథయని పేర్కానబడిన 
భాగ మందును కలదు, 

1. హరిశ్చంద్ర నలో పీఠిక పేజీ 66. జ్ఞ ల చిం సీతారామశా 

“ఉశీసర స: రాజర్జై రుహీతా పుణ్య లక్షణా” 

భార, అర ఆ// బొంబాయి ప్రతి. 

త్రీ 
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ఉపాఖ్యోంము కాసి హరిక్చందొ 9 పాభారనము 479-27 

రోహితాశుుడుః_ రోహితుడని ఐతరేయ చాగిహ శ్రణొదులు ఎర్కొసినవి 
"a 

సూర్యవంశ నామములను ఐట్టి “'కువలయాప్వుడు' ఆపి పాణ" ఒలందే కాన 

వచ్చుచున్నది, రోహితాస్వడన ఎజ్జని గజములు కలవాడసి్ అరము దొరకు 
శో అ థ్ 

చున్న డ్, అందుచే ఎజ్జని గుజ్జములు క బలవాడను అర్ధమును పటి ఆ నామ 
రు 

మేర్చడుట కవకాళము కలదు. కాని లోహితాశ్యుదని గౌరన వాడుకను బజ్జి 
WA) 

తదుపరి కవు లకే పేక్కొానిరి. కాని ఆధునిక కావ్యములందు కరమముగొ 
లు 

“లోహిదానుడని" మారు చెందుచు వచ్చినడి. 
oa 



ఆనునది మన వేద వాక్కు. సత్యమును మించిన వ9తవ ము కాని ధర్మా 

చరణమును మిందిన దానము కాని లేదని మన శాస్త్రవత్త ల మతము. అట్టి 

లోకోత్తర గుణములు కలిగిన వాడే యిహ పర సౌఖ్యము లందునని పురా 

ణములు పేర్క్మొను చున్నవి. అట్టి గుణములు పుణికి పుచ్చుకొన్న వాడే 
తింళంకు నందనుడై న హరిళ ందురిడు. ధీరోదాత్తుడై న హరిశ్చందు? డు సత 

మును పలికి థర్మమును పాలించినాడు, అందుకే ఈ కథ మిగిలిన కథ 

లన్నిటి కంది జనుల మనంబులు చూర గొనుట కవకాశము కలిగినది. గాందీజీ 

వంటి మహాపురుషులకు ఆదర్శమె నిలచినది. ఎందరో మహానుభావులగు 

కవులు ఈ కథా వస్తువును చేపటి బ్ తమ కావ్యములను నిర్మించి సాహిత్య జగ 

తున శాశ్వత కీర్తిని ౫ డించినారు. వేదము నందలి అంశము లెన్నియో కరమ 

ముగా మార్పులు చెందుచు కావ్య రూపము నందినవి. అట్టి వానిలో హరిశ్చందో? 

పాఖ్యానము ఒక విశిష్ట స్థానము నాక 9మించి యున్నది. 

1. వేదమునందు మంత 9 రూపమున ఉన్న ఆంశములే బాగహ్మణ ముల 

యందు ఉవాఖ్యానములుగ చెలసినవి. ఈ ఉపాఖ్యానములే పురాణములయందు 

సందర్సమును బటి కొలది మార్పులతో వలసినవి. ఆఖ్యానములలో అంత 

ర్భాగములై న ఇవి వస్తువు, నాయకుడు, రనము, మొదలగు కాప్యలక్షణము 

లతో అఖ్యానములను మించినవి. అందులకే కవులచే నాకర్షింపబడి కావ్య 

జగత్తున వ్యాపించినవి, ఇట్టి ఉపాభ్యా నములలో హరిశ్చం దొ 9 వాఖ్యానము 

మొదట పేర్కానదగిన ది. ఈ విషయమే విథమ పకరణమున ద ఎ్రమైంతీక 

గాంధజీ తన ఆత్మకధలో హరిశ్చంద్ర నాటకమును శ్రవణ పితృ భక్తి 
నాటకమును చిన్న తనమున చూచి దానిని తన జీవితా దర్శముగ 
నిలుపుకొంటినని పేర్కొనినాడు, 



2. హరిశ య. వేద పురాణేతిహాసములయందు విచిత9 

మై” మార్పులను చెంది చివరకు “సత్య సంధతకు' పాంధాన్నము ము కలిగి వెలసి 

నద, సంత) పిధానమైసవి mo అశ్యమేధాది యాగములందు 
పకించబడు నన్మెవుని మం39ములే కరిమముగా హరిళ్ళంద )పాభ్యానముగా 

వ;పినవి. ఇది రెండవ పికరణమునంచు వివరించబడిన 

8. వదునొకండవ శతాబ్దినుండి ఆంధ్ర సాహిత్యము అభివృద్ది చెంద 

నారంభి:చిన 3. సాహిత? ము ఏయే యుగముల యందు ఏయే రూవములుగ 

కెలసీనదో హరిశ్చందోరి పాఖ్యానము ఆయుగ సాహిత్య పకి రయ కుదాహరణ 

గరం ౨థముగ చలయుట ఈ క థాపాంఖాన్యము తెలుపుచున్నది, సతీసావితి 

కథవలెనే ఈ హారశ్చందొంపాఖ్యానము నందు ఏ కథయందును కానరాని 

విధముగ సత్యపాలనము గావింపబడి కరుణము పోషింప బడినది ఉవాఖ్యాన 

మును చూచిన చడిగిన, చనినను గుండెలు వగులునట్టు విచారించని వారుంత 

రనుట ఆకిశ యోకి, కానేరదు. 

4, సాహిత్య జగత్తున మొదట స్వత ౦త ౦ కావ్యముగ గౌరన ద్విపవ 

హరిశ్చందో9పాఖ్యానము వెలసినది. ఇందలి వర్ణనలు స్వతంత9ములై రామా 

యణము నందలి సంఘటనలను తలపింప జేయుచున్నవి. మాయామృగ కల్ప 

సమె గాక శూర్పణఖ పాతం ఎ్రషియందు కానవచ్చుచున్నది. ఈ విష 

యమును ౩ నాల్లవ ప్రక రణమునందు చరి ర్చెంచితిని. 

5. ఈ గౌరన హరిళ లందోం పాఖ్యా నమునకును కన్నడ రాఘవాంకుని 

హరిశ్చ౭దో 9 పాఖ్యాన రావ్యమునకును ఎంతయో సన్నిహిత త్వము కానవచ్చు 

చున్నది. నూతన సృష్టియందు సంఘటనలయందు వర్ణనాధుల యందు 

ఏకత్వసు కలదు, అందుచె వీరిరువురి తులనాత్మక అధ్యయన ము జరిపీతిని, 

6. గౌరన ద్వివద కావ్యము ననుసరించియే శంకర, శరభ కవులు 

తమతమ హరిళశ్చందో 9పాఖ్యాన పః బంధముల వెలయింవజైసిడి, 

7. పీిబంధయుగమున వెలసిన సాహిత్య ప9కింయలలో ద్వ్య్యర్శి కావ? 

మొక విశిష్టసానము నాక౦మించినది. ఆ యుగమున హరిశ్చంద 9 నలో పాఖ్యా 

నము వెలసినది, షట్బక9వర్తులలో హరిశ్చందు9డు మొదటి వాడగుటచే 



౩. న్న KAKO BY రని కథ వగిధానసానము నాక షట్చక9 వర్తుల చరిత9లలో హఠిశ్చందు"ని థ్ 9ధా గానము 9 

మించినడి.. 

6. ఉతర హరింద్భాపాత్యాడము. కూడ ఉత్తర రామాయణము 

9. ఆధునిక సాహిత్యమున వెలసిన నాటక, ప్రబంధ, వచన యడ 

గాన, హరికథ, వ౦భృతి సాహిత్య పికి రయలో హరిళ్చందో 9 పాఖాక నజ క్షు 

విశిష్టసాన మాత )మించుకొ నవ. ఒక కవిచెగాక వలువురిచే సీ కొవ్యగచ గ 

కావింపబడుట విశేషము. ఆ కవులు రథాంస్తు భేవముకొవ వరసలో గూత న 

కల్పనలో తమ కవితా చమత్భ్భలిని వెలియింప జేసిరి. ఇంత లోక వ్యా ప్రి 

గడించిన ఉ పాఖ్యానము తెలుగు సాహిత్యమున మరియొకడి కానకాడని వక్కా... 

ణింప వచ్చును. 

రమ్ తత్సత్ 



ఉపకరించిన .గంథములు. 

యుగే వ్రదము ఇ 

నత రేయ బాహ్మణము, 

కావాాధర్మము = దండి 

గురుజాల పిబో ధిక, 

గెపీ భాగవతము. 

ప న్మపురాణము. 

నిరుక ము, వు 

పార్టిని సూత ములు, 

భారతము, 

బ్రహ్మ పురాణము. 

బం హ్మాండ పురాణము. 

మార్కండేయ పురాణము, 

( ఆకారాద శమము 



2లి, హొ రివ ప ము థి 

ఆంధ్ర గం౦థములు 

1. 

2. 

వి 

GD a ఈ 

ఆంధ్ర నవలా పరిణామము 

ఆంధ ప్రబంధ ము-ఆపతరణ 

వికాసములు, 

«0 Tee న్య ఆంధ పతావరుదంి 

యకోభూనణము 

ఆంధ్ర యక్షగాన వాజ్మయ చరితం, 

ఆంధీ రచయికలు. 

ఉత్తర హరశ్ళ్చుందాొపావాాన పిరిక 
ని ళో eh 

కవితరంగిణి సంపుటములు 

కొవా: ల౦౮క సంగ హను. 
యో ల 

జానపద గేయ సాహిత్యము 

తెలుగు నాఓవ వికాస 

వేవె భాగ తపు, 

స థష కక Mg అల్లో పంథమాంధ) మవోాప్పకాణము, 
Pa 

భారత సు. 

భాగవతము 

నుచరిత9 

మల్లాది సూరంనారాయణ 
a) 

శాస్త్రిగా సన్మాన సంచిక, 

చెవి 

డా॥ వి. వి కుటుంబరావుగారు 

ఆచార్య రాకర్ద ఎంపటరాము 

నరసింహంగారు 

వెలమచర రంగాచార్యుబు 
(a) 

డా॥ యస్.వి జోగారానవ్సుగాతు 

మధునాతంతు సత్యనారా.మణ 

శా న్రీగారు. 

పూండ్త గామరృమ్షయుం 
శప / (యు 

కావి స్త a a? "స్టే ఇ టో గాలి ఖే 

YO లయం గి le 
( 

సె 
Duy  ధానము సూర: ల ప్రశ్న Hua 

= ఇ ad శత ల శ దా ది, రామరాజుగాదుం 

దారి, ఏియనస్.ఆవ్ అహా, 
యు 9 1 cam DBD, ఏఏ ల 

జో a 

రావు గాం 

నన్నయ 
జ న్. «2 Yu! 

౧౧ అల, అషమ, సనపమ 
అలానా థి 

స్యంథములు పోతన. 

అలసానీ పెద 
ద ద 



17. మార)_౦డేయ పురాణము. గా మారన, 

18. నవనాథ చరిత, వట 
చన 

19. వేదవాజ్యయ చరితం లావ మ 
) మల్లాది సూరానారాయణ 

గానె గారు. 

న్ అనంద జ చా 
20 శా బంగార నైషధము శ్రీనాధుడు 

ఆలీ ఇల 

21 నమగ39) ఆంధ్ర సాహిత్య ఆరుద9 

సంపుటములు, 

0) దై తల గప | బ్ 
౨9, పాక త్య సోపానములు. డా! దివాకర చంకటావధాసి 

న్ కార టో అల ba 3 

లికి, (గౌరన హరిశ్చందో9పాఖ్యాన నిడదవోలు వంకటరావుగాము, 

పీధ్రిక, 

24 (గౌరన) హరిశ్చందొ 9పాఖ్యాన డా॥ పి, యళేదావెష్తిగారుం 
§ a) 

లఎధిక 

1 టీ దై జ 
వ కీ 

95, హరిశ్చంద్ర నలో పాఖ్యాన పూండ రామకృష్ణయ్య. 
ణ్ చు (se) £3 

లఎనిర 

ఓ 

26. 9 ,3 31 శీ వదల చిన సీతారామస్వామి 

శాస్తెగారు 

27 హంశ్చందో 9పాఖ్యాన పీఠిక ఎస్. బసవరావు. ఐబసప”*,. 

98. తిపవలి మదాగసు, తంజావూరు, పా్రచ్యలిఖిత పుసక భాండాగావ 

Thirthayatra Section (Section of Pilgrimages) 

Ram Sawdesa Ram — English Dictionary. 

Apte's Sanskrit English Dictionary. 

Macmuller Ancient Sanskrit Literature. 

Bhoja‘'s Srungara Prakasa by Sri V. Raghavan. 

Devebhagavatha — Thesis of Ph. D. by P.G. Lalye. 

History of Sanskrit literature. Krishnamachari. 

Studies in upapurana — Dr. R.C. Hazra. 

History of Indian Literature by M. Winternitz. 

An !ndex to the Names in the Mahabharatha by 

S, Sorenson. 

Catalogue of the Sanskrit and Prakrit. 

Manuscripts in the Library of the India Office London. 

స్క అబే 

అధు కారో నాలి 
లే న్ 

అ: అవే . 



రి 

ఉపలభ్య హరిశ్చందొ9సాఖ్యా నములు. 
(కాల క మము 

1. వరిశ్చం దో హాఖ్యానము ద్విపద గౌరన 
2. హరిశ్చందోరిపాఖ్యానము = పరిబంధము _ శంకరకవి. 
లి. హరిశ్చంద్ర నలోపాఖాఃనము ద్వ్యర్థికా వము రామరాజభూషణుడు. 

ర్త హరిశ్చుందో9పాఖ్యానము. పిబంధము శరభకవి. 

ల. కవిజన రంజనము ప9ీబంధము అడిదము సూరకవి, 

6. షట్బక9వర్తుల చరిత 3 మల్లా రెడ్డి. 

7. షట్బక౦వర్తుల చరిత 1» రామచందర9క పె, 

8. ఉతర హరిశ్ల ందోరిపాఖ్యా నము 1 తక్కె_ళ్ళపాటి 

లింగ నామాత్యుడు 

9 ఉత్తర హరిశ్చుందొ9పాఖ్యానము , 3 చంద శేఖర కవి. 

10. ఉత్తర వారిశ్చందో 9పాఖ్యానము ప౦బంధము జూపూడి సంజీవరాయ 

మాత్యుడు. 

11. హరిశ్చంద౦) నాటకము నారెళ్ళ పునుషోత్తమకవి. 1890 

12. సత్యవిజయమయు అయ్యనకోట పార్థసాథి సెట్టి 1896 

(ఆచ్చ తెనుగు కావుము) 

19 హరిశ్చోందోంి ) పాఖ్యాన వము ఆదిభట్ల నారాయణదాసు 1899 

(శ్వ సత్థహరిళ్ళంచ౦ నాటకము కందుకూరి 1900 

వ రేశలింగంవంతులు 

15. చండ కౌశీకము వడ్డాది సుబ్బారాయక వి. '900 

(అను హరిశ్చందంనాటక ము) 

16. హరిశ్చుందొ 9౨పాఖ్యానము బాలాజీ దాసు 1900 

(హరికథ) 

17. హరిశ్చంద9 మహారాజు వండ రాజలింగక వి 1200 

చరిత 9. యక్షగానము, 

8. హరిళ్ళంద౦ చరిత౦ శేషాచార్య 1901 

హరిక ధ, 
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(జంగ మక థ) 

సవ హరిక్సంద9 నాటకము 

చ 

(వచనము) 

24 శ) బత హరిశ్వంద్భ్రయు. 
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హరిశ్చంద్ర రాస కావ్యము _ ధర్మదేవనకవి 

హింది 
1. హరిశ్చంద౦ కావ్యము - భారతేందు. 

ఆఅఆంగనం 
న్న 

1 Arichandra the Martyr of Truth. 
ముత్తుకుమార స్వామి - 1868 

2. Arichandra Pakyana—(5ఏ పేరు లేదు). 



1. హరిళ్చందోంపాఖా నము వామానుజసూరి 

[ వచనము) 

9 శీ కూరిక దడ చరితము యూస్ జలదుర్గాపరహైదరాముడు 1888 
[a ౯ { 

లై హారి ఎం బర నాట వయసు ఆడ్ రామన్న 

7 హరిశ్చంద్ర నాటకము రోగినెని వెంకి అప్పయ్య. 

న్ హరిశ్చుంద% మహారాజు ఆర్. రామన్న 

చరితము 

ట్స చందమ పరిణయము. దుర్గి గో పాలకృష్టారావు. 

10 హరిశ్వంద్ర9 నాటకము " జెడుదూరి రామాచారు:లు, 2 

il. హరిశ్చుందో ౨) పాఖ్యానము పంచాంగం రాఘవాచార్యులు, 

(వచవము) 

2. హరిశ్చందో 9 వాఖ్యానము టి, పెరుమాళ్ళయ్య 

(ద్విపద) 

18. సత్యహరిళ్ళందం (నాటకము) వి. నాగుకవి, 

14. హరిశ్చంది నాటకము. తో లేటి వెంకటసుబ్బారావు, 

15, హరిళశ్చంద 9 నాటకము. తూళ్ళూరి పిచ్చయ్య. 

16. హరిళ్చంద9 నాటకము, టి. పెరుమాళ్ళయ్య. 

fF 

17. హరిశ్సందరి నాటకము. - సూరపురాజు వెంకటరమణకవి. 1912 



29. 

లబ, 

84. 

కీర. 

సత్యహరిష్పంద౦ నాడు... యస్. దెం: ఓరమణ. 1912 

హరిళ్చ్ళంద౦ం డ్వపద.పు వి. శాస్త్రి. 1912 

హరిశ్చందో?పాఖ్యా'.ము కిం సూర;శరాయణదాసు. 1912 

(హరిక ఫ్ర 

సత్యహరిళ్ళంద నాట ము ఏ రామకృష్ణయ్య 1915 

హరిళ్చండో9ిపాఖ్యా నము (నాటకము) వ. అప్పలదాసు. 1920 

హరిశ్వాందగమహారాజు నాటకము. టి. లక్మణాచార్య. 1921 

హరిశ్నందకినాబకము. యస్. వెంకటప్పయ్య 192 4 

హరిశ్చందో9పాఖ్యా:: అము నా టకము) గిడుగు రామబ్బహ్మము. 19:6 

హ రిశ్చంద) మహారాజు (నాటకము ) చెలికాని నరసింహారావు. 1926 

త్యహరిశ్చంనంనాటకము. కాశీనాథుని వీరమత్రియ్య. es 
: Pa Pe 

(కాలము. లదు) 

చయ శ్ర పీ ద . నన్ ద న్ ed . 93 

్యహరిక్చంద? నాటకము. చక్రావధాని మాణిక్యళ ర్మ, 

చితంహరిళ్ళంచంనాటకము. మంతింప్రగడ భుజంగశర్మ 

హ నతి రిశ్చోందీళయము. కొండి గంగాథర రామశా స్రీ క 
ల 

హరిశ్చండ౦నా కము. జి. నాగయా., 2 
a 

హరిశ్చందరి చరితము (హరికథ) దూబాల శషాచారె " 

ఉత్తర హరశ్చంద౦9క థ (వచనను)కొమండూరి. యః 

అనంతాచార్యులు 

హరిశ్చందోగిపాఖా, నము మంగు వెంకటరంగనాథరావు ” 

(పచనము) 

హరిక్చిందరినాటకము.  ధర్మవరము రామకృష్ణమాచార్యులు 

(ఆమ్ముదిత ము) 


